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Polícia Civil cumpre 
mandado de busca e 

apreensão em Itaobim
 Página 6

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

Empresário da Viação 
Vale do Mucury fala sobre 

contrato de mais 1 ano com 
a prefeitura de Teófilo Otoni

Fim do imbróglio? Ou 
uma trégua? A renovação 
de contrato entre a Prefei-
tura de Teófilo Otoni com 
a Viação Vale do Mucury, a 
contratação emergencial de 
nova empresa, foram assun-
tos dos últimos 3 meses nas 
redes sociais. E na quinta-
-feira (09/09), o prefeito 
anunciou em Live que a 
Vale do Mucury continua-
ria com o serviço por mais 
alguns meses. Página 2

Nanuque debate 
violência contra a mulher

Autoridades dos municípios de Nanuque e Serra dos Aimorés se reuniram no início 
deste mês de setembro para debater ações de conscientização e enfrentamento à violência 
doméstica e familiar contra a mulher. A iniciativa, da juíza Aline Gomes dos Santos Silva, teve 
como objetivo fortalecer o fluxo de atendimento às vítimas desse tipo de violência. Página 3

Servidores da segurança 
pública pressionam por 

reposição salarial

Policiais civis e militares de diferentes cidades de Minas realizaram manifestação, 
na quinta-feira (09/09), na Esplanada da Cidade Administrativa para pressionar o gover-
no estadual a cumprir o acordo de recomposição salarial, firmado com a categoria em 
2019. Eles participaram de audiência pública na Assembleia Legislativa/MG. Página 4

América-TO vence Contagem 
por 1 X 0 na estreia do 

campeonato mineiro - 2ª divisão
O América de Teófilo 

Otoni estreou neste domin-
go (12/09/2021), às 10h, 
no campeonato mineiro, 
segunda divisão, 1ª ro-
dada, contra o Contagem 
Esporte Clube, no estádio 
José Mammoud Abbas 
“Mamudão” em Governa-
dor Valadares. Foi um jogo 
emocionante para os tor-
cedores americanos, com 
a volta do time ao futebol 
profissional. Página 7
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Cidade
Empresário da Viação 

Vale do Mucury fala sobre 
contrato de mais 1 ano com 
a prefeitura de Teófilo Otoni

Fim do imbróglio? 
Ou uma trégua? A reno-
vação de contrato entre 
a Prefeitura de Teófilo 
Otoni com a empresa Via-
ção Vale do Mucury, a 
contratação emergencial 
de uma nova empresa para 
operar o transporte públi-
co no município, foram 
os assuntos dos últimos 3 
meses nas redes sociais. 
A Viação Vale do Mucury 
notificou a prefeitura e 
algumas instituições da 
cidade, que após o fim do 
contrato no dia 10 de se-
tembro de 2021, encerraria 
suas atividades na cidade.

Ninguém da prefeitu-
ra se pronunciou a respei-
to e a população começou 
com questionamentos. To-
dos queriam saber como 
ficaria a situação, pois 
grande parte da população 
depende do serviço para 
deslocamento ao trabalho, 
à escola, ao comércio em 
geral. E, se aproximan-
do da data informada, 
a empresa chegou a co-
locar todos os funcio-
nários de aviso prévio, 
para o acerto trabalhista.

Mas, na quinta-feira 
(09/09/2021), exatamente 
no penúltimo dia, o pre-
feito municipal realizou 
uma Live informando que 
a Vale do Mucury conti-
nuaria com o serviço por 
mais alguns meses até que 
seja realizada uma licita-
ção, que já está marcada 
para o próximo dia 5 de 
outubro. Após o certame 
tem os trâmites legais, 
a instalação da empresa 
vencedora na cidade, ob-
viamente, composição do 
quadro de funcionários, 
seria o tempo necessário 
para resolver o problema.

Na sexta-feira (10), 
nossa reportagem entrevis-
tou o empresário Rômulo 
Maciel da Viação Vale do 
Mucury, ele explicou que, 
quanto aos funcionários 
que estavam de aviso pré-
vio, tem uma previsão de 
encerramento de vários, 
alguns deles optaram em 
continuar o término do 
contrato, devido a multa 
dos 40% que já fizeram 
compromisso com o valor. 
Que a empresa agora terá 
um período de adaptação 
que é de recontratação, 
seleção de motoristas e 
outras funções. “Uma 
parte considerável deve 
voltar, mas não serão to-

dos, vão se adequar à nova 
realidade”, disse Rômulo.

A Viação Vale do Mu-
cury tem 59 anos de exis-
tência, sendo que foi ad-
quirida pelo grupo gestor 
atual, há 41 anos. Rômulo 
enfatiza que fica feliz por 
ter chegado a um acor-
do com a prefeitura, de 
forma que foram preser-
vados muitos empregos, 
e algumas recontratações 
serão feitas. “Isso é um 
ponto que me deixa muito 
feliz. Outro ponto muito 
interessante é a gente não 
deixar nossa cidade sem 
transporte. Uma cidade 
que nos apoiou e nos apoia 
há muitos anos, e viemos 
prestando um serviço com 
dedicação, com muito zelo. 
Mesmo que não tenha sido 
nossa responsabilidade, 
seria muito ruim a gente 
sair e deixar a cidade num 
caos. Por isso que nos 
esforçamos em fazer esse 
acordo com a cidade de 
Teófilo Otoni”, ressaltou.

Para Rômulo, outra 
coisa importante, é “o 
compromisso firmado pela 
prefeitura municipal, de 
trabalhar junto às bases 
para fazer um estudo da 
criação do fundo do trans-
porte, de forma a financiar 
as gratuidades no sistema 
de transporte público, in-

dependentemente de quem 
tiver prestando o serviço 
na nossa cidade, se for Vale 
do Mucury ou qualquer 
outra empresa. Acredi-
to que, isso sendo con-
cretizado será um ganho 
bom para nossa cidade”.

Sobre esses últimos 
meses de incertezas, Rô-
mulo afirma que, “foi e está 
sendo ainda muito difícil, 
porque a empresa perdeu 
grandes talentos que outras 
empresas pegaram. Isso é 
muito ruim, foram muitos 
anos de investimento, de 
treinamento, e que nós per-
demos com essa situação 
de deixar para última hora”.

Questionado, se não 
houvesse um acordo en-
tre empresa e prefeitura, 
se poderia ter ocorrido 
uma intervenção judicial 
para a empresa não parar o 
serviço após o vencimen-
to do contrato, Rômulo 
afirmou que base legal 
não teria. “A base legal 
para uma intervenção se-
ria um descumprimento 
de contrato por parte do 
concessionário”. Para fi-
nalizar, nossa reportagem 
perguntou se a Viação Vale 
do Mucury vai participar 
da licitação no próximo 
dia 5 de outubro, Rômu-
lo respondeu com duas 
palavras: “muito difícil”.

A Prefeitura renovou contrato por mais um ano com a 
empresa e anunciou a licitação para o próximo dia 5 de outubro. 

Rômulo Maciel comenta sobre o fato

28ª Subseção da OAB: 
passo a passo para requerer 

a Carteira da Ordem
Como forma de orien-

tar os formandos do curso 
de Direito sobre o proce-
dimento para requerer a 
Carteira da Ordem, a 28ª 
Subseção da OAB/MG 
publicou em seu insta-
gram @28oabmg o passo a 
passo. O primeiro passo é 
pedir o certificado de habi-
litação no exame da ordem, 
para isso, deve comparecer 
à subseção com os docu-
mentos originais: certidão 
de conclusão de curso ou 
diploma declaração de 
matrícula; histórico escolar 
(emitido pela faculdade); 
CPF; RG e Título Eleitoral.

Deverá preencher o 
formulário (solicitação de 
certificado de habilitação 
no exame da ordem), após 
isso, o certificado chegará 
ao email do interessado no 
prazo máximo de 20 dias. 
Depois que o certificado 
chegar ao email, o interes-

sado deverá entrar no site 
para se inscrever como 
advogado: www.oabmg.
org.br / secretaria / advoga-
do. Local para entregar a 
documentação: OAB sede 
Teófilo Otoni ou qualquer 

outra subseção. OBS.: 
Quando gera o requerimen-
to online junto são gerados: 
boleto de inscrição e bio-
métrico (tem que imprimir, 
e o preenchimento é feito 
na secretaria da OAB).

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Gerais
Saúde: acordo entre 

AMM e estado avança; 
proposta final deve ser 
apresentada até hoje
Mais um passo foi 

dado para que a As-
sociação Mineira de 
Municípios (AMM) e 
o Governo de Minas 
Gerais assinem o acor-
do para a quitação da 
dívida do estado com os 
853 municípios na área 
da saúde, que, segundo 
levantamento feito pela 
Associação, ratificado 
pelo Tribunal de Con-
tas (TCEMG), gira em 
torno de R$ 6,8 bilhões.

 Na quinta-feira 
(02/09), o procurador-
-geral de Justiça, Jarbas 
Soares Júnior, recebeu 
o secretário de Estado 
de Governo, Igor Eto, 
e a advogada-geral ad-
junta, a procuradora 
Margarida Perdersoli. 
Na pauta, foram apre-
sentadas as alternativas 
para alcançar a solução 
para a dívida da saúde 
do estado de Minas Ge-
rais com os municípios.

Segundo Eto, as se-
cretarias de Fazenda e de 
Estado de Planejamento, 
Gestão e Finanças anali-
saram as possibilidades. 
“Foram realizados os 
estudos por parte das 
secretarias competentes 
e, nos próximos dias, 
iremos apresentá-los à 
Associação Mineira de 
Municípios, a fim de que 
consigamos, finalmente, 
alcançar o denomina-
dor comum”, explica.

O procurador-geral 
de Justiça, Jarbas So-

ares Júnior, afirma que 
o MPMG espera que o 
estado e a Associação 
Mineira de Municípios 
apresentem a proposta fi-
nal até o dia 13 de setem-
bro, com assinatura até o 
dia 20 do mesmo mês. “O 
Ministério Público de Mi-
nas Gerais está confiante 
que a solução será en-
contrada em breve. Mais 
do que promover ações 
judiciais, estamos aqui 
para promover a Justiça. 
A sentença nem sempre 
resulta em Justiça. As 
pessoas que estão nos 
hospitais precisam de so-
luções rápidas e por meio 
do diálogo”, conclui.

O Ministério Público 
foi acionado pela AMM 
para auxiliar no diálogo 

e na construção desse 
acordo, tendo sido feita 
a primeira reunião com o 
órgão e as partes no dia 
7 de junho de 2021. O 
novo acordo tem sido a 
principal pauta defendi-
da pela Associação, que 
tem cobrado agilidade 
do governo para o esta-
belecimento dos valo-
res e a concretização do 
acordo. O presidente da 
entidade, Julvan Lacerda, 
aguarda uma solução o 
mais breve possível. “O 
que queremos é que os 
recursos, que são dos mu-
nicípios, cheguem logo às 
prefeituras em momen-
to delicado que passa o 
setor da saúde em todas 
as cidades”, disse. (Com 
informações do MPMG).

Autoridades se reúnem para definir ações de enfrentamento ao problema

Nanuque debate 
violência contra a mulher

Autoridades dos mu-
nicípios de Nanuque e 
Serra dos Aimorés se reu-
niram no início deste mês 
de setembro para debater 
ações de conscientização e 
enfrentamento à violência 
doméstica e familiar con-
tra a mulher. A iniciativa, 
da juíza Aline Gomes dos 
Santos Silva, da 2ª Vara 
Cível, Criminal e de Exe-
cuções Penais da Comarca 
de Nanuque, teve como 
objetivo fortalecer o fluxo 
de atendimento às vítimas 
desse tipo de violência.

Estiveram presentes 
ao encontro as equipes de 
Assistência Social e Saúde 
dos municípios integrantes 
da comarca, o delegado 
titular da Delegacia Espe-
cializada de Atendimento à 
Mulher, Lucas Pereira Sca-
ramussa; a promotora de 
justiça Bruna Bodoni Fac-
cioli; a tenente da Polícia 
Militar Viviane Cristina de 
Almeida e o comandante 
Márcio Luiz Guilherme. 
Esse foi o segundo en-
contro realizado sobre o 
tema, neste semestre, no 
salão do Júri da comarca. 
O primeiro foi em 6 de 
agosto para marcar o início 
do mês de conscientização 
ao enfrentamento à vio-
lência doméstica, conhe-
cido como Agosto Lilás.

Durante as reuniões, 
a juíza Aline Silva falou 
sobre a necessidade de 
divulgação e implementa-
ção do gesto de denúncia 

feito pelas vítimas, por 
meio de um X vermelho 
na mão. A magistrada 
ressaltou também a im-
portância da capacitação 
dos integrantes das equi-
pes de assistência social e 
de saúde para lidar com o 
problema e abordou ainda 
a obrigatoriedade de no-
tificação em atendimen-
tos médicos das vítimas 
de violência doméstica.

Mulher Livre de vio-
lência - A cabo da Polícia 
Militar Juliana Lemes, 
no último encontro, fez 
palestra de exposição do 
Projeto Mulher Livre de 
Violência (MLV), premia-
do pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, com 
o selo de práticas inova-
doras. Durante a palestra, 
foram tratados temas como 
a importância do fortaleci-
mento da rede de enfrenta-
mento à violência contra 
mulher, a necessidade de 
capacitação permanente 

de todos os atores que 
atuam no atendimento 
dos casos de violência 
doméstica e a imprescin-
dibilidade de se promover 
ações de empoderamento 
das mulheres em situação 
de vulnerabilidade social.

A juíza Aline Silva 
encerrou a reunião convo-
cando as redes de enfren-
tamento dos municípios de 
Nanuque e Serra dos Ai-
morés para implementação 
de grupos de diálogos para 
atendimento de homens 
agressores, com enfoque 
em ações educacionais. 
Enfatizou também a ne-
cessidade de se fomentar a 
busca ativa nos atendimen-
tos às vítimas de violência, 
diante da dificuldade que 
muitas mulheres possuem 
em se identificar em re-
lacionamentos abusivos. 
(Assessoria de Comunica-
ção Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Autoridades se reuniram no salão do Júri do fórum para discutir ações de 
combate à violência doméstica (Foto: Divulgação/TJMG)

A juíza Aline Silva (centro) falou sobre a necessidade de 
divulgação e implementação do gesto de denúncia, por meio de 

um X vermelho na mão (Foto: Divulgação/TJMG)

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Cidade/Gerais
Câmara Municipal de 
Teófilo Otoni: semana 
de reuniões ordinárias 

em setembro 2021
Durante toda a sema-

na de 13 a 17 de setembro, 
a Câmara Municipal de Te-
ófilo volta com as sessões 
ordinárias, com as portas 
abertas ao público através 
de agendamento. Esta é a 
segunda Reunião Ordiná-
ria que irá funcionar nestes 
moldes, uma vez que esta 
modalidade foi realizada 
em agosto deste ano. A 
assessoria informa que, ao 
todo são 7 vagas ofertadas 
ao público de forma on-
line, as 7 vagas restantes 
serão ofertadas através de 
inscrição presencial, no 
prédio principal da Câma-
ra, na Praça Tiradentes, 
e uma para a imprensa.

Veja os assuntos que 
estarão em pauta nesta 
segunda-feira: - Tribuna 
Livre com Eduardo Pereira 
de Oliveira, presidente do 
SINDAGUA, para abordar 
acerca da privatização da 
COPASA. - Tribuna Livre 
com Maria Silvana Cardo-
so, mãe de aluno da Esco-
la Municipal Irmã Maria 
Amália, para abordar sobre 
o tema da apreciação do 
Projeto de Lei 138/2021, 
que trata da aquisição de 
novas instalações des-
ta instituição de ensino.

Projetos - Discussão 
e votação do Projeto de 
Lei 138/2021 de autoria 

do Poder Executivo que 
"Abre crédito especial ao 
orçamento vigente - exercí-
cio financeiro de 2021, em 
conformidade ao disposto 
no inciso II, do artigo 41, da 
Lei Federal 4.320, de 17 de 
março de 1964 e, dá outras 
providências". Discussão e 
votação do Projeto de Lei 
131/2021 de autoria do ve-
reador Paulo Leite que "Dis-
põe sobre a obrigatoriedade 
de instalação de recipientes, 
contendo álcool em gel an-
tisséptico 70% ou produtos 
similares no interior dos 
transportes públicos, trans-
porte por aplicativo, táxis, 
micro-ônibus, no âmbito do 
Município de Teófilo Otoni, 
e dá outras providências".

Inscrições para par-
ticipar das reuniões entre 
os dias 13 e 17 de setem-
bro: As inscrições online 

podem ser feitas via link: 
https://bityli.com/6GaQk. 
Importante lembrar: Des-
de o início deste ano a 
nova gestão da Câmara 
de Teófilo Otoni tem se 
preocupado para que a 
população tenha acesso 
à Casa Legislativa, mes-
mo que de forma remota. 
Atualmente as Reuniões 
Ordinárias, Extraordiná-
rias e Audiências são trans-
mitidas pelas redes sociais 
oficiais da Câmara, além 
da “Live do Meio Dia”, 
evento em que os verea-
dores falam sobre assuntos 
relevantes à comunidade.

Youtube: Câmara de 
Vereadores de Teófilo Oto-
ni /Facebook: @camara-
municipaldeteofilootoni /
Instagram: @camarade-
vereadoresto. (Assessoria 
de comunicação/ CMTO).

Servidores da segurança 
pública pressionam por 

reposição salarial

Parlamentares destacam 
o Setembro Amarelo, 
prevenção ao suicídio

Policiais civis e milita-
res de diferentes cidades de 
Minas Gerais realizaram ma-
nifestação, nesta quinta-feira 
(09/09/21), na Esplanada 
da Cidade Administrativa 
para pressionar o governo 
estadual a cumprir o acordo 
de recomposição salarial, 
firmado com a categoria em 
2019. Eles participaram de 
audiência pública convocada 
pela Comissão de Segurança 
Pública da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais 
(ALMG) e chegaram a blo-
quear a Rodovia João Paulo 
II por cerca de 40 minutos. 
Cerca de 20 ônibus trouxe-
ram os servidores do interior.

Uma comissão com os 
deputados estaduais Sargen-
to Rodrigues, presidente da 
comissão, Coronel Sandro, 
Heli Grilo e a deputada De-
legada Sheila, e o deputado 
federal Subtenente Gonzaga 
foi recebida pelo secretário 
de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública, Rogério Gre-
co, e comandantes das três 
corporações – Polícia Militar, 

Bombeiros e Polícia Civil. 
Foi acordado que uma nova 
reunião será marcada com 
mais representantes do go-
verno até o próximo dia 17.

Além dos parlamentares 
presentes à audiência pública, 
representantes de entidades 
da categoria se manifestaram 
exigindo o cumprimento do 
acordo, que prevê recom-
posição salarial de 13%, já 
pago, 12% previsto para 
este mês e outros 12% para 
setembro do próximo ano.

Esse acerto estava pre-
visto no Projeto de Lei (PL) 
1.451/20, que, durante a 
tramitação, recebeu uma 
emenda que estendia o be-
nefício a todos os servido-

res do Estado. Alegando 
inconstitucionalidade, o 
governador Romeu Zema 
vetou o benefício geral e 
pagou apenas a primei-
ra parcela. Os deputados 
querem que seja envia-
do novo projeto à Assem-
bleia prevendo o pagamen-
to das parcelas restantes.

Sargento Rodrigues afir-
mou que a categoria não vai 
desistir, enquanto o acordo 
não for cumprido. Ele prevê 
que as próximas manifes-
tações contem com ainda 
mais servidores. “Não va-
mos descansar enquanto 
o governo não estabelecer 
uma data concreta para a 
recomposição”, alertou.

O Setembro Amarelo, 
campanha de prevenção 
ao suicídio, teve sua re-
alização e importância 
exaltadas por parlamen-
tares durante a Reunião 
Ordinária do Plenário da 
Assembleia Legislativa 
de Minas (ALMG) desta 
quinta-feira (09/09/21). O 
Parlamento mineiro é uma 
das instituições que parti-
cipam dessa mobilização.

Ressaltando o valor 
da vida, o deputado Bar-
tô disse que há dados 
apontando alto número 
de arrependimentos das 
pessoas que tentaram o 
autoextermínio. O par-
lamentar citou um estu-
do que atribuiu à Uni-
versidade de Harvard, 
nos Estados Unidos, que 
apontaria formas como 
o cérebro humano “pode 
ser enganado” para com-
bater depressão e melan-
colia. Segundo ele, os 
dados sugerem que, em 
momentos de angústia, a 
pessoa deve “tomar uma 
decisão, ainda que seja 
ir à padaria comprar um 
pão, mas fazer algo, agir”.

Outra recomendação 
seria a de tocar em alguém, 
sentir a outra pessoa, um 
amigo ou familiar. Bar-
tô também sugeriu que, 
nos momentos difíceis, a 
pessoa entre em contato 
com alguém querido ou 
pratique ações solidárias. 
“Sempre há um dia após o 
outro, o dia difícil passa e 
vem uma coisa boa”, disse.

O deputado Charles 
Santos, coordenador da 
Frente Parlamentar de Pre-
venção ao Suicídio, à De-
pressão e à Automutilação, 
destacou que o suicídio 
precisa ser enfrentado com 
coragem, pois há um nú-
mero crescente de pessoas 

tirando a própria vida ou 
tentando o autoextermínio. 
Ele aproveitou para convi-
dar a população a participar 
de audiência pública pre-
vista para o próximo dia 23, 
às 10 horas, para discutir 
a questão com profissio-
nais que atuam na área de 
saúde mental e segurança.

Devolução de ma-
terial escolar - Charles 
Santos também destacou a 
sanção da Lei 23.901, deste 
ano, que se originou do 
Projeto de Lei (PL) 232/19, 
de sua autoria. A norma de-
termina que as instituições 
de ensino devolvam aos es-
tudantes o material escolar 
não utilizado durante o ano. 
A nova lei também faculta 
aos pais ou responsáveis a 
possibilidade de entregar o 
material ao longo do perío-
do letivo, e não mais ape-
nas no início, como ocorre 
atualmente. “Num momen-
to difícil para as famílias, 
o material agora pode ser 
reaproveitado”, afirmou.

Seca castiga regiões 
do Estado - O deputado 
Carlos Pimenta lamentou 
o fato de o governo federal 
ter cancelado sua parti-
cipação no programa de 
distribuição de água por 
caminhões-pipa, que era 
feito pelo Exército há anos. 
Segundo ele, a região Norte 
mineira e os Vales do Jequi-
tinhonha e Mucuri vivem 
uma de suas piores secas, 
afetando toda a população. 
O problema também já 
atingiu distritos de Santana 
do Riacho (Região Cen-
tral), onde está a Serra do 
Cipó, município conside-
rado privilegiado pelos re-
cursos hídricos que possui.

De acordo com o de-
putado, o governo esta-
dual assumiu a função 
para tentar minimizar a 

falta de água. “Queria 
congratular o governador 
Romeu Zema, que está 
sensível com a questão”, 
afirmou. Por outro lado, 
solicitou ao chefe do Exe-
cutivo que implemente 
uma ação mais eficaz para 
resolver o problema cli-
mático das regiões, como, 
por exemplo, a conclusão 
da Barragem de Jequitaí.

Carlos Pimenta tam-
bém elogiou a atuação do 
prefeito de Montes Claros 
(Norte) , Humberto Souto, 
e da secretária de Saú-
de do município, Dulce 
Pimenta, no combate à 
Covid-19. Ele disse que 
os leitos dos hospitais da 
cidade direcionados para 
a doença estão com ocu-
pação mínima e que 300 
mil montes-clarenses já 
foram vacinados com a 
primeira dose e 120 mil 
já receberam a segunda.

Veterinário - Já o de-
putado Coronel Henrique 
saudou o Dia do Médico 
Veterinário, que é come-
morado em 9 de setem-
bro. Ele fez um panorama 
histórico da evolução da 
profissão no Brasil, lem-
brando que esta data marca 
o dia em que ela foi ofi-
cialmente regulamentada. 
O parlamentar registrou 
que a primeira escola de 
veterinária, inaugurada em 
1910, pertencia ao Exérci-
to. Graduado na profissão, 
ele enfatizou a importância 
dos veterinários para as 
políticas de vigilância em 
saúde. “Os profissionais 
médicos veterinários atu-
am em áreas que a popu-
lação desconhece. Cuida-
mos da saúde do Planeta, 
da integração da saúde 
ambiental, animal e hu-
mana”, disse. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).

Deputados abordaram diversas questões durante a Reunião Ordinária 
de Plenário desta quinta (9) - Foto: Luiz Santana
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DIÁRIO 
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A fome no Brasil au-
mentou mais ainda com o 
agravamento da pandemia 
do novo coronavírus. São 
116,8 milhões de pessoas 
vivendo em situação de 
insegurança alimentar no 
país, número equivalente 
a duas vezes a população 
da Argentina. O percentual 
de lares em insegurança 
alimentar grave (fome) 
nas regiões brasileiras 
corresponde a 18,01% no 
Norte; 13,8%, no Nordes-
te; 6,9% no Centro-Oeste; 
e 6% no Sul e no Sudeste; 
além disso, 11,1% dos 
lares chefiados por mu-
lheres enfrentam a fome. 
Os dados são do Inquérito 
Nacional sobre Inseguran-
ça Alimentar no Contexto 
da Pandemia da Covid-19 
no Brasil, desenvolvi-
do pela Rede Brasileira 
de Pesquisa em Sobera-
nia e Segurança Alimen-
tar (Rede PENSSAN). 

A pandemia também 
contribuiu para o aumento 
dos índices de desempre-
go, atingindo a marca de 
14,1 milhões de pessoas 
desempregadas, de acordo 
com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios Contínua (Pnad), feita 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística 
(IBGE) e divulgada em 
dezembro de 2020. Outra 
preocupação que tem tira-
do o sono das famílias bra-
sileiras, principalmente as 
mais vulneráveis, é a alta 
nos preços dos alimentos. 

Milhares de pessoas 
não têm o que comer:
falta-lhes o alimento bási-
co. Por isso, além de todo o 
trabalho que realiza ao lon-
go do ano, a Legião da Boa 
Vontade também promove 
a sua tradicional cam-
panha Natal Permanente 
da LBV — Jesus, o Pão 

Nosso de cada dia!, com o 
objetivo de fortalecer esse 
espírito de Solidariedade 
e angariar doações em 
prol de quem mais precisa. 

Sob o lema “um Brasil 
que se alimenta e outro que 
não”, a campanha da LBV 
está mobilizando doações 
para entregar, no mês de 
dezembro, 50 mil cestas de 
alimentos não perecíveis 
em 226 cidades brasileiras, 
as quais vão benefi ciar fa-
mílias em vulnerabilidade 
social e em risco alimentar 
atendidas nos serviços e 
programas socioeduca-
cionais da Instituição e 
também famílias assistidas 
por organizações que são 
assessoradas e atuam em 
parceria com a Legião da 
Boa Vontade. O objetivo 
é proporcionar a elas um 
Natal digno e sem fome.  

Celebrar o Natal é 

também ajudar quem 
mais precisa - Doem itens 
que compõem a cesta: 
arroz, feijão, óleo, açúcar, 
café, leite em pó, macar-
rão, farinha de mandioca, 
fubá, farinha de milho, 
mistura para mingau, ex-
trato de tomate, biscoito 
de maisena, canjiquinha, 
sardinha enlatada e sal. 

Doe o valor da cesta 
e a quantidade que pu-
der: acesse o site www.
lbv.org.br. Faça doações 
via transferência bancária 
pelo PIX: e-mail: pix@lbv.
org.br. Leve sua doação na 
LBV: consulte www.lbv.
org/enderecos. - Informe-
-se pelo telefone: 0800 
055 50 99. Acompanhe 
as ações realizadas pela 
Legião da Boa Vontade 
nas redes sociais, pelo 
endereço @LBVBrasil no 
Facebook e no Instagram. 

“Um Brasil que 
se alimenta e 

outro que não”

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

MODA & FUTEBOL
A empatia entre moda 

e futebol não está apenas 
na ostentação de jogadores 
famosos ou na criação por 
estilistas famosos de unifor-
mes de campo para clubes 
importantes. O lançamen-
to de camisetas especiais 
quando algum atleta famoso 
chega ao clube, é uma ver-
dadeira mina de ouro para 
as agremiações. Que o diga 
o PSG com a chegada do 
Messi ao clube e vendas de 
mais de 13 milhões de peças 
com a estampa do argentino.

E foi justamente o PSG 
(Paris Saint-Germain) o res-
ponsável por uma inovação 
importante e recente na rela-
ção da bola com a agulha, ao 
fechar contrato com a Dior 
Homme para criação do seu 
uniforme social e casual – 
caprichando no visual dos 
futebolistas. O objetivo é 
levar uma assinatura essen-
cialmente francesa para um 
clube igualmente francês e, 
na troca, a marca expandir 
seu nome para um novo pú-
blico - e vender mais.

O fato parece confir-
mar algo que os fashionistas 
preconizam há anos, dizen-

Atletas do PSG vestem Dior
do que, um dia, a moda se-
ria tão popularizada quanto 
o futebol. A multiplicação 
das blogueiras e seus mi-
lhões de seguidores pare-
cem confi rmar esse mantra.

 VAIVÉM
• A Nova York Fashion 

Week abriu, novamente, o 
calendário dos desfi les inter-
nacionais de prêt-à-porter (ou 
na versão anglófona e mais 
atual, do ready-towear). A 
novidade é que a Moschino 
& seus absurdos voltaram 
à cidade para desfilar, in-
dicando a valorização do 
lado, digamos, mais criati-
vo da moda americana. ***

 • A grife mineira Regina 
Salomão está reativando suas 
ações junto às clientes do 
interior do país, começando 
pela cidade paranaense de 

Toledo. Foi para lá que a em-
presária Christina Salomão 
viajou levando a nova coleção 
Alegria de Verão 22 e alguns 
modelitos do Inverno 2022 
e comemorar os 12 anos de 
parceria com a Verde e Rosa 
Boutique, das irmãs Jane, 
Juliana e Elaine Jacob ***

PONTO FINAL. O as-
sunto das últimas semanas 
nas confecções não teve nada 
a ver com moda, mas com 
custos de produção. Com 
a crise hídrica do país, os 
empresários estimam um 
aumento de até 12% no gasto 
com energia elétrica. Embora 
algumas já tenham instalado 
seus painéis solares, isso ain-
da é pouco diante do tamanho 
do naco que a bandeira verme-
lha vai tomar das empresas.

Wagner Penna
Foto: Reprodução

Time de Poté veio no 
feriado Sete de Setembro

Na última terça-feira 
(07/09), feriado da Inde-
pendência do Brasil, o em-
presário da cidade de Poté, 
Ronaldo Dias (Cerqueira 
Planejados) trouxe um time 
misto para jogar contra o 
time dos seus cunhados de 
Teófi lo Otoni, no Espaço Al-
ternativa. O visitante perdeu 
por 7 x 3, gols de Zezito (2), 
Vitor (2), Rafa (1), Aguinaldo 
(1) e Giovani (1), vencedor, 
e Doquinha (2) e Ronaldo 
(1), para os derrotados. O 
juiz foi William Silva. A 
Delegação, sob direção de 
Doquinha, trouxe 15 atletas. 
O visitante perdeu com Ge-
raldo, Paulo, Paulinho, Mes-
sias, Esquerdinha, Doquinha, 
Bruno, Ronaldo e Gustavo. 
Entraram depois: Ezequiel, 

Carlinhos e o Engenheiro.
Turma de Teófi lo Otoni 

foi comandada pelo despor-
tista Carlos Barbosa, que 
dirige todos os domingos 
no Espaço Alternativa, uma 
pelada que já passou pelo 
campo dos postes no Bairro 
Jardim Floresta, na Turma 
37, na Jaqueira, no Palmeiras 
Country Clube, no campo 
do Brás e em vários outros 
campos. Time vencedor jo-
gou com Feijão, Nilson, 
Diego, Samuel, Fabiano, 
Fred, Vitor, Rafael, Allan, 
Aguinaldo, Giovani e Joba. 
Esse intercâmbio entre as 
duas cidades vem de longa 
data, ainda do tempo do Ren-
ner, Vila Nova, Comerciário, 
Funcionários e Poteense.

As duas cidades troca-

ram jogadores ao longo dos 
anos. O goleiro Klebão e o 
atacante Nagib vieram de 
Poté para reforçar o América 
contra o Atlético Mineiro. 
Coelho, Allin, Juquinha, Jam 
e Eder jogaram em Teófi lo 
Otoni. Luiz Poté, nascido 
em Araçuaí, jogou durante 
muitos anos no ART. Sempre 
houve uma intensa troca de 
atletas entre os dois muni-
cípios. O jogo foi na parte 
da manhã e logo depois teve 
um “comes-e-bebes” pre-
parado pelas esposas dos 
jogadores: Lucília, Rejane, 
Apoliana, Andréia, Débo-
ra, Rosemeir, Cida e outras 
pessoas. Como sempre o ge-
rente do Espaço Alternativa 
Betinho, trata a todos com 
esmero profissionalismo.

Famílias que nada tem e sofrem para 
sobreviver em meio à pandemia com o 

desemprego e a alta nos preços dos alimentos

Poté: Geraldo, Bruno, Paulo, Messias 
e Carlinhos. Agachados: Paulo Ramos, 

Ronaldo, Ezequiel e Esquerdinha

Teófi lo Otoni: Allan, Julimar, Giovani, Fabiano, 
Fred, Nilson, Rafael e Vitor. Agachados: Aguinaldo, 

Georges, Diego, Samuel, Pietro, Feijão e Zezito
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Segurança Pública
PM prende homem que 

furtou bicicleta na cidade 
de Novo Cruzeiro

Homem é preso por 
porte ilegal de arma de 
fogo em Franciscópolis

Após denúncia homem é 
preso com arma de fogo 

em Novo Cruzeiro

Operação da PM apreende 
máquinas caça-níqueis na 
cidade de Padre Paraíso

Na segunda- fe i ra 
(06/09), a Polícia Militar 
fazia patrulhamento em 
ponto base no município 
de Franciscópolis, quando 
os militares visualizaram 
um veículo Fiat Brava, e 
o condutor ao perceber 
a presença policial, se-
gundo o tenente Adeilton 
Pereira, ele freou brus-
camente o seu veículo, 
engrenou a marcha-à-ré 
como se tivesse tentando 
fugir de uma abordagem.

Levantada a suspei-
ta, os policiais decidiram 
abordar o veículo, que 
após ser interceptado, ve-
rificaram a documentação 
do condutor e constata-

A equipe da Patrulha 
Rural da Polícia Militar 
em Novo Cruzeiro recebeu 
denúncias na quarta-feira 
(08/09), informando que 
um cidadão estaria na pos-
se irregular de armas de 
fogo dentro de sua residên-
cia situada no Córrego Ti-
buna, zona rural da cidade.

Os militares foram ao 
local, onde localizaram 02 
espingardas polveiras de 
fabricação caseira, sendo 
o autor preso em flagrante 
e conduzido à delegacia de 
Polícia Civil de Novo Cru-

Na terça-feira (07/09), 
após acionamento pela ví-
tima informando que fora 
furtada uma bicicleta em 
sua residência durante a ma-
drugada, em Novo Cruzeiro, 
os militares conseguiram 
localizar e prender em fla-
grante o autor, que é con-
tumaz na prática de furtos 

na cidade, sendo o produto 
subtraído recuperado. A 
bicicleta estava na residên-
cia do cidadão que tentou 
fugir com a chegada da PM.

O autor, identificado 
por câmeras de segurança, 
foi conduzido à delegacia 
de plantão da Polícia Civil 
de Teófilo Otoni para as 

providências de polícia 
judiciária. Ele foi preso 
após cair de cima de um 
muro. A bicicleta foi res-
tituída ao proprietário por 
orientação do delegado 
de plantão. (Informações/
Fotos: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).

ram que ele estava com 
a carteira de habilitação 
vencida há mais de 30 
dias, além do veículo não 
estar devidamente licen-
ciado. Dentro do veículo, 
envolto a um agasalho, foi 
localizada uma espingarda 
de fabricação artesanal.

O homem foi preso 
por porte ilegal de arma 

de fogo e conduzido junto 
com a arma, no plantão da 
delegacia de Polícia Civil, 
onde foi lavrado o APF 
(Auto de Prisão em Fla-
grante). Equipe: sargento 
Fagundes e cabo Dioma-
rin. (Informações/Foto: 
tenente Adeilton Pereira 
dos Santos, comandante do 
3º Pelotão /232ª Cia PM).

zeiro para as providências 
de polícia judiciária. Equipe 
Patrulha Rural: sargento 

Paulo, cabos Ruan e Carva-
lho. (Tenente Thalles Dohler 
Schutte, Cmt. 232ª Cia PM).

Polícia Civil cumpre 
mandado de busca e 

apreensão em Itaobim

A Polícia Civil de 
Minas Gerais, por meio 
da delegacia de Itaobim 
cumpriu, na terça-feira 
(31/08), mandado de 
busca e apreensão expe-
dido pelo Juízo da Vara 
da Infância e Juventude 
da Comarca de Araçuaí, 
contra um adolescente, 
a quem foi atribuída a 
prática de ato infracio-
nal análogo ao crime 
de estupro de vulnerá-
vel, contra uma vítima 
de 04 anos de idade.

Segundo a Polícia 
Civil, os elementos de 
informação apontam 
que no dia 25/08/2021, 
na zona rural do mu-
nicípio de Ponto dos 
Volantes, o adolescente 
infrator atraiu a víti-
ma para uma região de 

mata dando início à se-
quência de atos libidino-
sos e conjunção carnal. 
Por conta dos gritos da 
vítima, que acabaram 
por alertar seu irmão, os 
abusos cessaram, sendo 
certo que o adolescente 
se escondeu no matagal, 
não sendo encontrado.

A PC ressalta que 
o relatório de atendi-
mento médico da vítima 
corrobora sua narrativa. 

E foi instaurado pro-
cedimento de apuração 
de ato infracional, que 
se encontra em fase de 
conclusão. Polícia Civil 
de Minas Gerais- Insta-
gram: @pcmg.oficial /
Facebook: @pcmgoficial 
/Twitter: @pcmgoficial 
/YouTube: @pcmgofi-
cial /www.policiacivil.
mg.gov.br (Informa-
ções: PCMG, assesso-
ria em Teófilo Otoni).

Na sexta-feira (10/09), 
a Polícia Militar realizou 
a operação Minas Segura, 
no município de Padre Pa-
raíso, com diversas ações 
visando dar continuida-
de aos esforços operacio-
nais empreendidos para 
a prevenção, contenção e 
minoração da criminalida-
de, buscando proporcionar 
o aumento da sensação 
de segurança na cidade.

Durante averiguações 
de denúncias recebidas 
através do Disque Denún-
cia Unificado (Telefone 
181), os militares consta-
ram a veracidade de in-
formações relacionadas a 
jogos de azar e consegui-
ram capturar um infrator, 
e apreender diversas má-
quinas e materiais rela-
cionados à contravenção 
penal, além de mercadorias 
oriundas de contrabando.

Segundo a PM, dessa 
forma, mais uma vez restou 
destacada a importância da 

colaboração da sociedade 
no auxílio aos serviços 
prestados pelos agentes 
de segurança pública, cuja 
participação neste caso, foi 
realizada através do telefo-
ne 181, que é uma das fer-
ramentas à disposição dos 
cidadãos que queiram con-
tribuir através de denúncias 
contra pessoas ou fatos rela-
cionados a crimes diversos.

A PM afirma que to-
das as informações rece-

bidas serão verificadas e 
as providências pertinen-
tes serão adotadas com 
sigilo e garantia do ano-
nimato do colaborador. 
Materiais apreendidos: 03 
máquinas "caça-níqueis", 
24 maços de cigarro, di-
versos objetos utilizados 
para atrair apostadores, e 
R$ 41,00. (Informações/
Foto: assessoria de comu-
nicação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).

O alvo é um adolescente por ato infracional análogo ao 
crime de estupro de criança de 4 anos de idade
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América vence Contagem por 
1 X 0 na estreia do campeonato 

mineiro da 2ª Divisão

O inusitado aconte-
ce - O América de Teófi lo 
Otoni estreou neste do-
mingo (12/09/2021), às 
10h, na primeira rodada 
do Campeonato Minei-
ro da Segunda Divisão, 
contra o Contagem Es-
porte Clube, no Estádio 
José Mammoud Abbas 
“Mamudão” em Gover-
nador Valadares. Foi um 
jogo emocionante para os 
torcedores americanos, 
com a volta do América 
ao futebol profissional.

Aos 18 minutos do 
primeiro tempo, o Améri-
ca abriu a vantagem de 1 
x 0 em cima do Contagem, 
com um gol de cabeça do 
zagueiro Carciano camisa 
4. Numa falta cobrada 
Júlio Lemos levantou na 
área, Carciano subiu e 
guardou no fundo da rede. 

O resultado foi mantido até 
os 53 minutos do segundo 
tempo, oito de acréscimos.

Os apaixonados pelo 
América estão confi antes 
com o time que estreou 
em vitória, trazendo 3 
pontos para casa nesse 
início de campeonato. 
O autor do gol, zaguei-
ro Carciano agradeceu 
a Deus e ao grupo do 
América pelo empenho, 
agradeceu à diretoria, co-
missão, todos que buscam 
honrar a camisa do time. 
“Esse foi só o primeiro 
passo que a gente deu”.

O técnico Milagres fez 
uma análise da primeira 
partida do América com 
vitória, e agradeceu a ener-
gia do torcedor mesmo não 
estando presente. “Nós 
conseguimos subir o pri-
meiro degrau, tem muita 

coisa para se fazer ainda”, 
disse. Ele deixou claro 
que não gostou muito do 
segundo tempo da partida, 
e afi rma que tem futebol 
para conseguir sofrer me-
nos, mas é um processo, 
em evolução, de entendi-
mento tático. Ele observa, 
que também tem a questão 
de jogar fora de casa, es-
clarecendo que o mando 
de campo é do Améri-
ca, mas o estádio não é.

América:  Robert , 
Marcell, Adalberto Hilário, 
Carciano, Tharik, João Hen-
rique, Thiers Magalhães, 
Roger, Júnior Lemos, De-
ner, Otávio Marques. Téc-
nico: Marco Antônio Gon-
çalves Milagres. Auxiliar 
Técnico: Rômulo Gama 
Renan. Médico: dr Éder 
Detrez. Preparador Físi-
co: Wallace Silva de Sou-

za. Massagista: Valtenir 
José dos Santos. Prepa-
rador de goleiros: Da-
niel  Ribeiro Bat is ta .

Contagem: Willian, 
Kened, Vinicius, Gabriel 
Lopes, Valter, André, Car-
los Manuel, Jeferson, Lucas 
Grossi, Pedro Henrique, 
Rafael Fernandes. Téc-
nico: Oscar de Souza.

Árbitro: Daniel da 
Cunha Oliveira Filho. As-
sistentes: Vivaldi Pedro 
Baêta e Gabriel Luiz San-
tos. O próximo jogo do 
América será no sábado 
(18/09), às 15h, contra 
o Boston City em Ma-
nhuaçu. Pela 3ª rodada 
o América volta a jogar, 
no domingo (26/09), às 
10h, possivelmente no 
Estádio Nassri Mattar em 
Teófilo Otoni, e possi-
velmente com torcida.

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012913 - GABRIEL CAIRES PEREIRA, solteiro, maior, bom-

beiro militar, nascido aos 22/09/1991, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Clotilde Loesch 
Hollerbach, 41, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
CARLOS MOISÉS PEREIRA e LINDAURA BARBOSA CAIRES 
PEREIRA; e AQUINOANN COSTA BATISTA, solteira, maior, 
advogada, nascida aos 28/12/1992, no Hospital, natural de Águas 
Formosas-MG, residente na Rua Clotilde Loesch Hollerbach, 41, 
Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de AGOSTINHO GO-
MES BATISTA e ANAILDES COSTA BATISTA; 

012914 - WARLEY VIEIRA DOS SANTOS, solteiro, maior, 
fi scal de loja, nascido aos 24/11/1979, no Hospital Balbina Bra-
gança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Teófi lo 
Rocha, 86 A, Bairro Teófi lo Rocha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
e MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DOS SANTOS; e REGIANE 
MENDES CANGUSSÚ, solteira, maior, operadora de caixa, nas-
cida aos 03/08/1993, no Hospital e Maternidade Santa Rita, natural 
de Contagem-MG, residente na Rua Teófi lo Rocha, 86 A, Bairro 
Teófi lo Rocha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ADALSON ALVES 
CANGUSSÚ e IVANETE MENDES ALVES; 

012915 - WALLACE BOTELHO ARAUJO, solteiro, maior, 
comerciante, nascido aos 11/11/1979, Em domicílio, natural de 
Ataléia-MG, residente na Rua José Cirino, 794, Bairro Palmeiras, 
Teófilo Otoni-MG, filho(a) de AUGUSTO ANTONIO ARAUJO 
e MARINALDA BOTELHO ARAUJO; e SARITA ALECRIM 
ALVES, divorciada, maior, vendedora, nascida aos 08/03/1989, 
não informado lugar do nascimento, natural de Itabirinha-MG, 
residente na Rua José Cirino, 794, Bairro Palmeiras, Teófilo Otoni-
-MG, filho(a) de NELSON ALECRIM DA COSTA e MARIA JOSÉ 
ALVES ALECRIM DA COSTA; 

Teófi lo Otoni-MG 10/09/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12913 a 12915
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