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Lançado ofi cialmente o 
Projeto Luana no CRAS 

em Novo Cruzeiro
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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

Hospital Bom Samaritano 
celebra 100 anos de 

existência em Teófi lo Otoni

Na sexta-feira (10/09), o Hospital Bom Samaritano deu início às suas comemorações 
de 100 anos de existência em Teófi lo Otoni, 100 anos de acolhimento à comunidade dos 
Vales do Mucuri e Jequitinhonha. Durante a solenidade, às 10h, no pátio do hospital, 
foram anunciadas melhorias na infraestrutura da instituição e entregue certifi cados a 
parceiros, colaboradores com mais de 25 anos de serviços prestados ao HBS. Página 2

Adoção: Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 

utiliza o aplicativo A.DOT
O aplicativo A.DOT foi 

desenvolvido pelo TJPR, 
em agosto de 2018, com o 
objetivo de dar visibilidade 
a crianças e adolescentes em 
condições de adoção que 
se encontram inscritos no 
Sistema Nacional de Ação 
e Acolhimento (SNA), 
mas que ainda não tenham 
pretendentes habilitados 
interessados. Página 2

15ª RPM realiza solenidade 
de 40 anos de inclusão da 

mulher na PMMG

A 15ª Região de Polícia Militar realizou, na sexta-feira (10/09/2021), no auditório 
do 19º BPM, a solenidade comemorativa aos 40 anos de inclusão da mulher na Corpo-
ração, bem como a Outorga da Medalha Alferes Tiradentes. A cerimônia contou com 
a presença do comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, do co-
mandante da 15ª RPM, coronel Célio Alves de Menezes, e outras autoridades. Página 5

Tributo à União Operária
Desde a mais tenra ida-

de tenho estado intimamen-
te ligado à centenária União 
Operária Benefi cente, que 
atende também pelo trinô-
mio “Deus, União e Traba-
lho”. Abro essa narrativa 
rendendo a mais cálida ho-
menagem póstuma ao imor-
tal fundador... Página 8
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Cidade
Hospital Bom Samaritano 

celebra 100 anos de 
existência em Teófi lo Otoni

Na sexta-feira (10/09), 
o Hospital Bom Samari-
tano deu início às suas 
comemorações de 100 
anos de existência em 
Teófi lo Otoni, 100 anos 
de acolhimento à co-
munidade dos Vales do 
Mucuri e Jequitinhonha. 
Durante a solenidade, 
às 10h, no pátio do hos-
pital, foram anunciadas 
melhorias na infraes-
trutura da instituição e 
entregue certifi cados a 
parceiros, colaboradores 
com mais de 25 anos 
de serviços prestados 
ao HBS e as mulheres 
que venceram o câncer 
de mama e estão estam-
pando a campanha dos 
100 anos da instituição 
nos outdoors, redes so-
ciais e outras mídias.

O evento contou 
com a presença de au-
toridades locais e re-
gionais, e de alguns 
pacientes que foram 
acolhidos nesta unidade 
de saúde. Na oportuni-
dade foi inaugurada a 
pavimentação asfáltica 
de acesso à casa de 
saúde. Rosinalva Rodri-
gues está com sua foto 
estampada em banner 
da campanha dos 100 
anos do Hospital Bom 
Samaritano. Ela afi rma 
que ficou muito feliz 
por isso. “Foi um pra-
zer enorme fazer parte 
dessa campanha, e é 
uma forma de agrade-
cimento também, por 
todo cuidado, carinho e 
atenção que o hospital 
teve comigo”, disse.

A Associação Be-
neficente Bom Sama-
ritano - É uma unidade 
hospitalar que presta 
serviços de saúde, dá 
cobertura a uma popu-
lação de cerca de um 
milhão de habitantes, de 
63 municípios. Ao longo 
dos anos, procurou se 
adequar às exigências 
propostas pelo Minis-
tério da Saúde para se 
credenciar como alta 
complexidade em refe-
rência ao tratamento do 
câncer, obtendo então, 
o credenciamento em 
outubro de 2016. Oferta 
cirurgias oncológicas e 
serviço de quimioterapia 
para pacientes de Teófi -
lo Otoni e toda região.

O Hospi ta l  Bom 
Samaritano sobrevive 
exclusivamente com re-
cursos provenientes da 
tabela SUS, ora comple-
mentados com recurso 
advindo do município 
por questões de contratu-
alização de prestação de 

serviço. No ano de 2020 
foi o pioneiro no aten-
dimento aos pacientes 
com Covid-19, ofertando 
os primeiros leitos de 
UTI COVID para toda a 
macro nordeste. (Fotos: 
Vinícius Gouvêa/cedi-
das por Bárbara Freitas).

São 100 anos de relevantes serviços prestados à população de 
Teófi lo Otoni e toda região dos vales do Mucuri e Jequitinhonha

Adoção: Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 

utiliza o aplicativo A.DOT
O aplicativo A.DOT 

foi desenvolvido pelo 
TJPR, em agosto de 2018, 
com o objetivo de dar vi-
sibilidade a crianças e ado-
lescentes em condições de 
adoção que se encontram 
inscritos no Sistema Nacio-
nal de Ação e Acolhimento 
(SNA), mas que ainda 
não tenham pretendentes 
habilitados interessados.

Trata-se de uma ferra-
menta digital, que auxilia 
casos de "adoção neces-
sária", na realização de 
busca por pretendentes 
habilitados que pretendem 
ampliar sua disponibilida-
de de adoção de crianças e 
adolescentes fora do perfi l 
inicialmente declarado, no 
momento da habilitação.

O acesso é restrito 
a candidatos que sejam 

habilitados, por meio do 
qual poderão visualizar 
imagens (fotos e víde-
os) e informações dessas 
crianças e adolescentes. O 
TJMG assinou convênio 
para o uso do aplicati-
vo, por meio do Provi-
mento Conjunto 87/2019.

É fundamental que os 
magistrados e servidores 
que trabalham com adoção 

conheçam a ferramenta e 
façam uso dela, a fi m de am-
pliarem as chances de crian-
ças e adolescentes encontra-
rem uma família. Saiba mais 
do Aplicativo A.DOT e a 
adoção, no portal TJMG > 
Serviços > Adoção de crian-
ças e adolescentes: https://
www.tjmg.jus.br/portal-
-tjmg/servicos/adocao.htm#.
YT-GdtJKjIV (TJMG).

Teófi lo Otoni registra 
13.932 casos positivos de 
covid, 13.501 recuperados

O boletim epidemio-
lógico divulgado pela 
Secretar ia  Municipal 
de Saúde, no domingo 
(12/09/2021), confirma 
13.932 casos positivos 
de Covid-19 em Teófi lo 
Otoni, desde o início da 
pandemia, e foram com-
putados 02 a mais nas 
últimas 24h. O município 
contabiliza 361 óbitos por 
complicações causadas 
pelo coronavírus até o mo-
mento, não tendo nenhum 

em investigação. O bole-
tim informa ainda que, tem 
70 casos ativos, 13.501 
infectados estão recupe-
rados, 29.469 casos sus-
peitos foram descartados.

I n t e r n a ç õ e s  a t é 
(12/09/2021): Pelo SUS, 
convênio e particular tem 
11 pacientes internados, 
sendo 03 de Teófi lo Otoni 
e 08 de outros municípios. 
Nos leitos de enfermaria 
covid tem 04 pacientes 
internados, sendo 01 de Te-

ófi lo Otoni e 03 de outros 
municípios. O novo forma-
to do boletim não apresenta 
mais os números de leitos 
existentes, nem a por-
centagem das ocupações.

Vacinômetro: A úl-
tima atualização foi na 
quinta-feira (09/09/21), 
apontando que 93.325 
pessoas receberam a 1ª 
dose da vacina contra a 
covid-19 e 41.437 recebe-
ram a 2ª dose. 3.693 pes-
soas receberam dose única.

Teófi lo Otoni - manutenção 
no abastecimento de água

Comunicado

 A Copasa informa que, devido à falha eletromecânica na elevatória 
de água tratada, o abastecimento nos bairros Jardim Serra Verde e Monte 
Carlo, em Teófi lo Otoni, foi interrompido no sábado (11/09). A previsão 
é que o fornecimento de água fosse normalizado, gradativamente, na 
noite de segunda-feira (13/09). Durante o período de interrupção, 
caminhões-pipa auxiliam o abastecimento dos bairros afetados.

COPASA
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Gerais
Isenção para carro de 

pessoa com deficiência 
motiva visita

Nesta segunda-feira 
(13/09/21), às 17 horas, 
a Comissão de Admi-
nistração Pública da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) 
estará na Secretaria de 
Estado da Fazenda para 
reivindicar que seja ele-
vado para R$ 140 mil o 
valor máximo do car-
ro novo adquirido por 
pessoa com deficiência 
com direito à isenção de 
ICMS. A visita foi solici-
tada pelo deputado Du-
arte Bechir, que é vice-
-presidente da comissão.

"O objetivo é levar 
esse pleito ao Estado, 
solicitando que Minas 
Gerais apresente pro-
posta junto ao Confaz 
(Conselho Nacional 
de Política Fazendá-
ria) para que o valor de 
aquisição do veículo 
adaptado para uso da 
pessoa com deficiência 
também seja elevado 

ao patamar de R$ 140 
mil, como já praticado 
pelo Governo Federal na 
esfera de redução do IPI. 
Nossa luta é para que 
Minas encampe essa ban-
deira de isenção do ICMS 
para o veículo destinado 
à pessoa com deficiên-
cia", frisa o parlamentar.

Para garantir essa 
alteração, o Governo de 
Minas deve ratificar o 
Convênio Sefaz 38/12 
com as alterações de-
correntes da Lei Federal 

14.183, de 2021. Sancio-
nada em julho, ela dobrou 
o valor máximo do veícu-
lo para o direito à isenção 
do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI). 
A aquisição com isenção 
do tributo federal se apli-
ca agora a carro novo cujo 
preço de venda ao consu-
midor não seja superior a 
R$ 140 mil, incluídos os 
tributos incidentes. Até 
então este valor era de 
R$ 70 mil. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).

Comissão vai à Secretaria de Fazenda para reivindicar elevação
 do valor máximo para isentar ICMS de veículo novo

PL 2.937/21, do governador, autoriza a abertura de crédito 
suplementar de até R$ 6,5 bilhões ao Orçamento do Estado

Sancionada suplementação 
para saúde, educação e 

municípios mineiros

Foi publicada no Diário 
Oficial do Estado, o Minas 
Gerais, do último sábado 
(11/09/21), a sanção do 
governador Romeu Zema 
à Lei 23.908, que autoriza 
a abertura de crédito suple-
mentar de até R$ 6,5 bilhões 
ao Orçamento do Estado. O 
objetivo é destinar recursos 
vinculados constitucional-
mente aos municípios e às 
áreas de saúde, educação 
e pesquisa. A lei teve ori-
gem no Projeto de Lei (PL) 
2.937/21, do governador, 
que tramitou em turno único 
e foi aprovado pelo Plenário 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
no último dia 2 de setembro.

O projeto prevê suple-
mentações de até R$ 1,2 
bilhão em favor do Fundo 
Estadual de Saúde (FES) 
e de, no máximo, R$ 90,5 
milhões à Fundação Hos-
pitalar de Minas Gerais 
(Fhemig), para cumprir a 
exigência constitucional de 
aplicação de 12% da recei-
ta de impostos em ações e 
serviços públicos de saúde.

Serão utilizados para 
cumprir essa finalidade 
recursos provenientes do 
excesso de arrecadação da 
receita de recursos ordi-
nários e da receita intra-
orçamentária de repasse 
do FES. Para atender ao 
percentual mínimo de 25% 
da receita de impostos na 
manutenção e desenvol-
vimento do ensino, foi 
aberto crédito suplementar 
de até R$ 1,6 bilhão em 
favor da Secretaria de Es-
tado de Educação (SEE).

A lei sancionada inclui 
a destinação de R$ 327 

milhões para a valorização 
dos professores da educação 
básica, previstos original-
mente para atendimento 
aos municípios pela SEE, 
o que foi objeto de emen-
da apresentada durante a 
tramitação da matéria na 
ALMG. Nesse caso, ban-
cará a suplementação o 
excesso de arrecadação de 
recursos do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb).

Pesquisa e fazenda 
- Em cumprimento à obri-
gatoriedade de direcionar 
1% da receita a entidade de 
amparo e fomento à pesqui-
sa, o projeto estabelece a su-
plementação de até R$ 51,9 
milhões para o Fundo de 
Amparo à Pesquisa de Mi-
nas Gerais (Fapemig). Serão 
utilizados recursos do ex-
cesso de arrecadação da re-
ceita de recursos ordinários.

Por fim, a proposição 
também autoriza a abertura 
de crédito suplementar de 
até R$ 3,6 bilhões em favor 
da unidade orçamentária 
Encargos Gerais do Esta-

do – Secretaria de Estado 
de Fazenda (EGE-SEF). 
Esse valor de até R$ 3,6 
bilhões se refere a parcelas 
de receita pertencentes às 
prefeituras e será coberto 
pelo excesso de arrecada-
ção da receita de recursos 
constitucionalmente vin-
culados aos municípios.

Essas transferências se 
referem a 50% do Imposto 
sobre Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) 
de veículos licenciados 
nos municípios; 25% do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS); 25% da parcela 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) repas-
sada pela União ao Estado; e 
25% do montante que cabe 
ao Estado da Contribuição 
de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide). As do-
tações orçamentárias decor-
rentes das suplementações 
previstas poderão ser rema-
nejadas, conforme neces-
sidade de adequação para 
garantia do cumprimento 
dos percentuais mínimos, 
conforme a lei. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).

Matéria tramitou em turno único e foi aprovada pelo Plenário no 
último dia 2 de setembro - Arquivo ALMG - Foto: Luiz Santana

Iniciativa busca beneficiar pessoa com deficiência que tem 
desconto de ICMS na compra de carro novo - Arquivo ALMG

PCMG e Poder Judiciário 
visitam reservas 

indígenas no Mucuri

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais (PCMG) e o 
Poder Judiciário visitaram, 
no início deste mês, as re-
servas indígenas Maxakali 
de Pradinho, na cidade 
de Bertópolis, e de Água 
Boa, no município de San-
ta Helena de Minas. As 
áreas são de competência 
da Delegacia de Polícia 
Civil em Águas Formosas, 

região do Vale do Mucuri.
A visita teve como 

objetivo ouvir as demandas 
dos indígenas, principal-
mente aquelas relacionadas 
ao crime de estelionato, no 
qual infratores aproveitam 
da situação de vulnerabili-
dade dos índios para aplicar 
golpes financeiros, além da 
invasão de propriedades 
por gados de fazendeiros 

com terras extremantes e a 
venda ilegal de bebidas al-
coólicas para os indígenas.

Na ocasião, o dele-
gado Lucas Damas infor-
mou que em breve será 
realizado mutirão para 
confecção de carteiras de 
identidade, voltado a essa 
etnia, quando serão ge-
rados cerca de 200 docu-
mentos. (Ascom: PCMG).
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TJMG condena 
construtora 
a indenizar 
moradores

Um casal conseguiu 
reverter decisão da 7ª 
Vara Cível de Belo Ho-
rizonte para receber da 
construtora MX Empre-
endimentos Imobiliários 
Ltda. indenização de 
R$ 145.990 por danos 
materiais e de R$ 15 
mil por danos morais 
por avarias no imóvel 
que compraram. A 15ª 
Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) modifi-
cou sentença que havia 
condenado a empresa 
a arcar apenas com o 
prejuízo material, or-
çado em R$ 4.100,60.

Marido e mulher ad-
quiriram a casa na planta 
em 2007 e, em março de 
2008, quando já residiam 
no imóvel, enfrentaram 
problemas de infiltração 
e mofo decorrentes de 
falhas construtivas. Os 
compradores afirmam 
que a empresa não cum-
priu a obrigação contra-
tual de sanar os defei-
tos. Segundo o casal, as 
filhas tiveram reações 
alérgicas e a saúde psí-
quica e física da família 
foi afetada. Além disso, 
a expectativa de receber 
amigos e parentes na 
própria residência foi 
frustrada, o que con-
figurava dano moral.

A construtora ale-
gou que os consumido-
res não comprovaram 
que as avarias na edi-
ficação eram de res-
ponsabilidade da em-
presa, sustentando que 
elas poderiam ter sido 
causadas pelo desgaste 
natural. Em 1ª Instân-

cia, a justiça deu ga-
nho de causa, em parte, 
ao casal, e fixou valor 
da indenização em R$ 
4.100,60. Foi negado 
o pedido em relação à 
indenização por danos 
morais, porque os epi-
sódios foram conside-
rados aborrecimentos 
cotidianos. Os consu-
midores recorreram.

O relator, desembar-
gador Octávio de Almei-
da Neves, reformou a de-
cisão. Ele se baseou em 
prova pericial para con-
cluir que os defeitos do 
imóvel - vício no reboco 
externo, fissuras e trincas 
junto à platibanda, má 
impermeabilização das 
lajes e rufos - foram de-
correntes da construção.

Além disso, o ma-
gistrado levou em conta 
os orçamentos apresen-
tados pelos moradores, 
que demonstravam o 
aumento substancial 
no valor da indeniza-
ção por danos mate-
riais referentes a gastos 
diversos, devidamente 
comprovados. Assim, 
o desembargador Octá-
vio de Almeida Neves 
concluiu que o prejuízo 
financeiro era superior 
ao reconhecido ante-
riormente e que houve 
dano moral passível 
de indenização. O juiz 
convocado Ferrara Mar-
colino e o desembar-
gador Antônio Bispo 
votaram de acordo com 
o relator. (Assessoria 
de Comunicação Ins-
titucional – Ascom - 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Gerais
Contribuições para a revisão 

do Código de Mineração

A Câmara dos Depu-
tados, através de Ato do 
Presidente de 16/06/2021, 
formou um Grupo de Tra-
balho com o propósito de 
debater e elaborar uma 
proposição legislativa 
destinada a modernizar 
o Código de Mineração, 
instituído pelo Decreto-Lei 
nº 227 de 2 de fevereiro de 
1967. Para a relatoria dos 
trabalhos do grupo, foi 
nomeada a Deputada Fe-
deral mineira Greyce Elias.

O Código de Minera-
ção vigente, promulgado 
em 1967, sofreu, ao longo 
dos anos, alterações pon-
tuais, mas ainda assim, se 
mostrou um diploma legal 
bastante efetivo e eficaz, 
na medida em que permitiu 
substancial avanço do se-
tor mineral brasileiro, que 
hoje se destaca como um 
dos maiores produtores de 
bens minerais do planeta. 
Nesse contexto, o rico 
subsolo brasileiro, ainda 
pouco conhecido, merece 
um regramento moderno, 
que permita a sua explo-
ração de forma susten-
tável, gerando riqueza e 
renda para a nossa Nação.

Essa alvissareira opor-
tunidade de melhoria do 
Código vigente deve ser 
aproveitada por todos 

aqueles que atuam no se-
tor, de forma a atualizar a 
legislação em vigor, para 
melhorar o ambiente de 
negócios, bem como para 
promover o aperfeiço-
amento de regras que, 
com o passar das décadas, 
devem ser modernizadas.

Em um mundo cada 
vez mais globalizado e 
integrado pelo ambiente 
virtual, a tomada de de-
cisão é sempre rápida e 
imediata. Nesse cenário, é 
importante que o minera-
dor tenha acesso rápido e 
seguro sob o ponto de vista 
jurídico, ao jazimento mi-
neral, seja na fase de pes-
quisa mineral, seja durante 
o aproveitamento da lavra.

A legislação ora em 
vigor, por intermédio do 
instituto da servidão mi-
neral, procurou estabelecer 
essa regra, porém, ao pas-
sar dos anos, esse instituto 
acabou perdendo a sua 
eficácia, especialmente por 
depender da propositura 
de ações judiciais, caras, 
morosas e pouco efetivas.

Dessa forma, é impor-
tante aproveitar esse mo-
mento de revisão do regra-
mento mineral para rever o 
instituto da servidão mine-
ral, de forma a garantir ao 
minerador, de maneira ágil 

e com segurança jurídica, 
o acesso à área necessária 
para o desenvolvimen-
to da pesquisa mineral 
e da atividade de lavra.

Outro ponto que me-
rece destaque, é a possi-
bilidade de utilização dos 
títulos minerários como 
garantia de operações de 
financiamento. A legisla-
ção em vigor, nesse as-
pecto, deixou a desejar, 
na medida em que não é 
suficientemente clara a 
esse respeito e tampouco 
está em consonância com 
o moderníssimo sistema 
financeiro brasileiro. Acre-
ditamos que, em um am-
biente de maior segurança 
jurídica, principalmente 
para os credores, haverá 
incremento na oferta de 
crédito, inclusive de capi-
tal de risco, para alavan-
car o desenvolvimento de 
projetos de mineração em 
todo o território nacional.

Diversos outros dis-
positivos do Código atual 
podem também ser moder-
nizados, dispensando-se 
inúmeras formalidades bu-
rocráticas e racionalizando 
a tramitação dos processos 
minerais, tais como: a obri-
gatoriedade de atualização 
do Plano de Aproveita-
mento Econômico em ra-
zão de pequenas alterações 
que poderiam ser comuni-
cadas quando da apresen-
tação do Relatório Anual 
de Lavra; desobrigar o 
arquivamento dos atos so-
cietários perante a Agência 
Nacional de Mineração 
que, através da integração 
de sistemas com a Receita 
Federal, já dispõe de todas 
essas informações; deso-
brigar da apresentação de 
atestados de capacidade 
financeira; e permitir que 
os estudos e sondagens do 
jazimento mineral possam 
ser efetuados em todas as 
fases do processo, uma 
vez que o maior conheci-
mento da jazida permite 
o melhor aproveitamento 

dos recursos minerais.
Importante o registro 

que alguns dos princípios 
basilares sob o qual se 
assenta o Direito Mine-
rário Brasileiro, devem 
ser mantidos na forma em 
que se encontram, em es-
pecial aqueles que tratam 
do direito de prioridade, 
bem como aqueles que 
cuidam do sistema para a 
concessão da lavra. Tais 
dispositivos trazem a ne-
cessária segurança jurídica 
e ambiente de respeito aos 
contratos para o desen-
volvimento dos empre-
endimentos minerários.

Registre-se, por fim, 
que existem outros temas 
que, apesar de não estarem 
disciplinados no Código 
de Mineração, merecem o 
olhar atento dos Congres-
sistas, em especial a ques-
tão relativa às cavidades 
naturais subterrâneas, que 
reclama regra clara que 
elimine a subjetividade da 
legislação atual. A compa-
tibilização da atividade de 
mineração com os planos 
diretores municipais tam-
bém deve ser avaliada de 
forma a se evitar confli-
tos da atividade mineral 
com a legislação local.

A modernização da 
legislação trabalhista, de 
forma a se amoldar ao 
atual cenário tecnoló-
gico e disruptivo do se-
tor e, o estabelecimento 
de regra clara acerca da 
aquisição de imóveis por 
empresas de capital es-
trangeiro, também são 
medidas relevantes e pro-
moverão a competitivi-
dade e o avanço do setor. 

É com o propósito de 
colaborar e de contribuir, 
que o SINDIEXTRA se 
coloca, à disposição da 
Câmara dos Deputados 
para o debate qualificado 
e construtivo em prol do 
desenvolvimento do setor 
mineral, de forma respon-
sável e sustentável, em 
Minas Gerais e no Brasil.

Problemas em imóvel acarretaram 
reparação de mais de R﹩ 160 mil

Cristiano Monteiro Parreiras - Assessor 
Especial do SINDIEXTRA

Fissuras e trincas provocaram uma série 
de problemas no imóvel
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Gerais
15ª RPM realiza solenidade 
de 40 anos de inclusão da 

mulher na PMMG

A 15ª Região de Po-
lícia Militar realizou, na 
sexta-feira (10/09/2021), 
no Auditório Jequitinho-
nha do 19º Batalhão de 
Polícia Militar, a soleni-
dade comemorativa aos 40 
anos de inclusão da mu-
lher na Corporação, bem 
como a Outorga da Me-
dalha Alferes Tiradentes.

A cerimônia contou 
com a presença do coman-
dante-geral da PMMG, 
coronel Rodrigo Sousa 
Rodrigues, do comandan-
te da 15ª RPM, coronel 
Célio Alves de Menezes 
Júnior, dos comandantes 
de Policiamento Rodo-
viário e de Meio Am-
biente, coronel Valmir 
José Fagundes e coro-
nel Cássio Eduardo Soa-
res Fernandes, do chefe 
do Estado Maior da 15ª 
RPM, tenente-coronel Fá-
bio Marinho dos Santos, 
comandantes de unidades 
operacionais da região, de 
policiais militares femini-
nos e militares veteranos.

Durante a solenida-
de, houve a entrega de 
moedas e placas come-
morativas aos 40 anos 
de inclusão da mulher 

na corporação, às milita-
res femininas da região, 
que se destacaram no 
exercício de suas fun-
ções em suas respectivas 
unidades operacionais e 
Estado Maior da Região.

A cerimônia ainda foi 
marcada pela presença 
da coronel Silma Regina 
Gomes da Rocha Olivei-
ra, que compõe o alto 
comando da PMMG e da 
tenente-coronel veterana 
Maíza Ferreira Natal, as 
quais destacaram o mar-
co histórico da inclusão 
da mulher nas fileiras da 
PMMG no ano de 1981 e 
o momento atual vivido 
pelas policiais militares. 
Foi um momento emocio-
nante, que destacou o pa-
pel da mulher na bissecu-
lar milícia de Tiradentes.

Logo após, a cerimô-
nia de Outorga da Me-
dalha Alferes Tiradentes 
- Edição 2020, a mais 
alta comenda da Polícia 
Militar de Minas Gerais. 
Constitui-se numa reve-
rência ao protomártir da 
Independência do Brasil e 
foi inspirado na significa-
ção histórica de Joaquim 
José da Silva Xavier, o 

Tiradentes. Militares agra-
ciados: sargento Márcio 
Ferreira Santos do 44º 
BPM, sargento Kerton 
Gualberto de Souza do 
19º BPM, sargento Alécio 
Gomes Silva do GAM/15ª 
RPM, sargento João Gon-
çalves da Silva Filho da 
14ª Cia PM Ind., e sar-
gento Jaider Lucas Pereira 
Pires da 24ª Cia PM Ind.

Ao final da solenida-
de, o coronel Rodrigo e o 
coronel Menezes, em seus 
pronunciamentos, enalte-
ceram o trabalho da poli-
cial feminino na PMMG, 
agradecendo-lhes pelos re-
levantes serviços prestados 
à instituição e parabeni-
zando-as pelas conquistas 
alcançadas ao longo dos 
anos, destacando as ori-
gens da coronel Silma, por 
ser natural do município de 
Itambacuri, que faz parte 
do 19º BPM, e da militar 
veterana, tenente-coronel 
QOR Maíza, enfatizando 
que ela foi uma das mu-
lheres pioneiras na PMMG 
e muito importante para a 
15ª RPM. (Informações/
Fotos: Agência Regional 
de Comunicação Orga-
nizacional da 15ª RPM).

Durante a solenidade teve ainda e outorga da Medalha
 Alferes Tiradentes, edição 2020

Lançado oficialmente o 
Projeto Luana no CRAS 

em Novo Cruzeiro

N a  q u i n t a - f e i r a 
(09/09/2021), às 17h, a 
Polícia Militar participou 
de um evento na sede do 
CRAS em Novo Cruzeiro, 
juntamente com outras 
instituições que compõem 
a Rede de Enfrentamento 

e Atendimento às Mu-
lheres em situação de 
violência doméstica, do 
lançamento oficial do 
Projeto Luana, apresen-
tando para a comunidade 
este trabalho inovador na 
Comarca de Novo Cru-

zeiro, que consiste em 
grupos reflexivos para 
homens em cumprimen-
to de medida protetiva 
de urgência, através de 
uma proposta de atendi-
mento multidisciplinar.

Os agressores serão 
submetidos a 10 sessões 
em 4 meses com psicólo-
gos, advogados, assisten-
tes sociais, policiais milita-
res integrantes da Patrulha 
de Prevenção à Violência 
Doméstica e Familiar – 
PPVD da 232ª Companhia 
em Novo Cruzeiro, dentre 
outros profissionais envol-
vidos no enfrentamento 
a esse tipo de violência, 
que ministrarão palestras 
sobre a violência domés-
tica, para conscientizá-
-los sobre suas condutas.

O evento contou com a 
presença do prefeito muni-
cipal, da Juíza de Direito, 
Promotor de Justiça, De-
fensora Pública, Delegados 
de Polícia Civil, presidente 
da Câmara Municipal, 
todos de Novo Cruzeiro, 
além de representantes 
da Prefeitura Municipal 
de Caraí, dentre outras 
autoridades da região.

O “Projeto Social Lu-
ana” é em homenagem 
à jovem Luana Ferreira 
Sabino, 18 anos, que foi 
brutalmente assassinada 
pelo seu amásio, recente-
mente, na cidade de Ca-
raí, após ser mantida em 
cárcere privado por mais 
de um ano, torturada e 
estuprada. (Informações/
Fotos: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).
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Segurança Pública
Após denúncia PM 

apreende pistola 9mm 
no Bairro Vila Pedrosa

PM apreende armas
 de fogo durante operação 

na cidade de Araçuaí

PM apreende grande 
quantidade de drogas na 

cidade de Mata Verde

Homem em prisão 
domiciliar com tornozeleira 

eletrônica pratica furto a 
residência em Padre Paraíso

Teófilo Otoni - A Po-
lícia Militar recebeu de-
núncias informando que 
indivíduos estariam ar-
mados no Bairro Vila Pe-
drosa, em Teófilo Otoni, 
no escadão da Rua José 
Inocêncio, e na sexta-feira 
(10/09), militares do Táti-
co Móvel desencadearam 
uma operação na região e 
em uma residência com 
a permissão da moradora 
foi abordado um maior já 
conhecido pela equipe.

Durante buscas nas 
roupas do suspeito foi en-
contrada uma pistola Glock 

A Polícia Militar de-
flagrou a operação Mi-
nas Segura, na sexta-feira 
(10/09), na zona rural de 
Araçuaí, e durante dili-
gências, os militares re-
ceberam informações que 
em uma residência ha-
veria algumas armas de 
fogo escondidas. Após a 
aproximação dos militares 
no local, um suspeito de 
guardar tais armas de fogo 
fugiu em uma motocicleta.

Os militares fizeram 
rastreamento pela região, 
em local de difícil acesso, 

9mm com a numeração 
suprimida, 17 munições 
calibre 9mm. Ele foi preso 
e conduzido junto com 
os materiais apreendidos 
à delegacia de Polícia 

Civil para as medidas de 
polícia judiciária. Equipe 
Tático Móvel: sargento 
Adailton, cabos Simão 
e Isaque. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

o suspeito não foi locali-
zado, mas foi identificado 
para futuras diligências no 
local. As duas armas foram 
encontradas e apreendidas, 

sendo 02 espingardas tipo 
polveira. (Informações/
Foto: assessoria de comu-
nicação organizacional da 
14ª Cia PM Ind, Araçuaí).

A Polícia Militar rea-
lizou nos dias 10 e 11 de 
setembro de 2021, uma 
operação de controle e 
combate aos crimes de 
homicídios e tráfico de 
drogas ilícitas, na cidade 
de Mata Verde, no Vale 
do Jequitinhonha. Durante 
a operação, os militares 
receberam denúncia in-
formando que quatro sus-
peitos estariam vendendo 
drogas em um cafezal, 
na Avenida Minas Bahia.

A PM fez o cerco no 
local e durante as diligên-
cias localizou os quatro 
suspeitos que ao percebe-
rem a chegada dos policiais 
começaram a fugir, sendo 
alcançado apenas um deles, 
de 19 anos. Durante buscas 
no local foram encontrados 
20 tabletes de maconha, 
01 balança de precisão, 
01 rifle calibre 22, 06 mu-
nições e uma motocicle-
ta em situação irregular.

O detido disse aos mi-

litares que tinha mais dro-
gas guardadas em outro 
local, e nas diligências 
foram encontradas mais 
42 buchas e 02 porções 
maiores de maconha, além 
da quantia de R$856 em 
dinheiro. O preso e os ma-
teriais apreendidos foram 
encaminhados à delegacia 
de Polícia Civil. Os de-
mais suspeitos não foram 
localizados. (Assessoria 
de comunicação organi-
zacional do 44º BPM).

Homem é preso em 
Itinga transportando 

droga dentro de ônibus
A Polícia Militar 

recebeu denúncia anôni-
ma informando que um 
homem estaria trazendo 
drogas de Belo Horizon-
te para o município de 
Itinga, em um ônibus. 
Neste sábado (11/09), 
a PM montou operação 
para abordar o referido 
ônibus, que estava sendo 
conduzido pelo suspeito 
W.F.C., ocasião em que 
foi feita busca na mochi-
la que estava ao lado da 
poltrona do motorista, 
sendo encontrado es-
condido dentro de uma 
caixinha de som uma 
porção de substância 
semelhante à cocaína.

Configurado o fla-
grante o motorista foi 
preso, e questionado, 
disse que recebeu men-
sagem pelo aplicativo 
Whatsapp oferecendo 
R$100,00 para trazer 

uma encomenda e entre-
gar para I.M.S, morador 
do Bairro Planalto em 
Itinga. Durante o des-
locamento do local da 
abordagem até o quar-
tel da PM, o telefone 
de W.F.C. tocou, regis-
trando o nome I.M.S.

Os militares então 
foram até a residência de 
I.M.S, que é conhecido 
no meio policial por ser 
egresso do sistema pri-

sional (cumprindo prisão 
domiciliar) com monito-
ramento eletrônico, e ele 
também foi conduzido à 
delegacia de Polícia Civil 
junto com W.F.C. A ope-
ração resultou na apreen-
são de 01 aparelho celular 
e 310 gramas de substân-
cia semelhante à cocaína. 
(Informações/Foto: As-
sessoria de comunicação 
organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

Durante operação da 
Polícia Militar, no domin-
go (12/09), na cidade de 
Padre Paraíso, os militares 
foram informados que uma 
residência havia sido ar-
rombada e o autor teria fur-
tado diversos objetos den-
tro do imóvel. Os militares 
fizeram rastreamentos pela 
cidade para tentar identi-
ficar e localizar o autor e, 
após várias diligências, ele 
foi capturado e em sua casa 
foi encontrado um apa-
relho de som que ele ha-
via furtado na residência.

Em prosseguimento às 
diligências, também foram 
recuperados vestuários, 
utensílios e cosméticos que 
também foram subtraídos 
na residência alvo do furto. 
Segundo a PM, o autor, 
que atualmente está em 
prisão domiciliar e possui 
monitoração eletrônica, foi 
capturado e encaminhado 

para a delegacia de plantão 
em Pedra Azul, juntamente 
com os objetos recupe-
rados, para as providên-

cias de polícia judiciária. 
(Assessoria de comuni-
cação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).

Leia e assine 
DIÁRIO 

TRIBUNA
Telefone: 

(33) 98851-0806



7Terça-feira, 14 de setembro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Publicidades
Publicação Legal

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

Expediente Um jornal Diário a serviço do nordeste de Minas - Fundado em 05 de agosto de 1969

Diretor Responsável: Wilmar Souza e Silva 

Redação e Composição: 
Rua Victor Renault, 737 - Fundos - Laerte Laender 

39.803-151 • Teófi lo Otoni • MG 
Tribuna do Mucuri Ltda.

CNPJ: 17.709.734/0001-47 • (33) 98851-0806

Representante em Belo Horizonte: 
André Francisco Oliveira Silva (98851-0805)

Jurídico: 
Dr. Marcos Ganem

Advogados Associados 
m.ganem@uol.com.br

Contábil: 
Vitaly Almeida & Contadores Associados Ltda

vitalyalmeida@gmail.com

Colaboradores: 
Alfredo Ferreira Filho; Dr. Hélio Pedro Soares; 

José de Paiva Neto; Juliana Lemes da Cruz; 

Dr. Jeferson Botelho Pereira; Paulo Sérgio Almeida 
Santos; Márcio Barbosa dos Reis.

Impressão:
Gráfi ca Três Vales • Rua Marcelo Guedes, 154 

Cidade Alta • Fone: (33) 3522-3070
www.grafi casmodelo.com.br

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO REGISTRAL ALMEIDA, RUA 
ENGENHEIRO CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO OTONI 

(MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012916 - MAYCON DOUGLAS PACHECO PEREIRA, solteiro, maior, empresário, nascido aos 

01/10/2000, no Hospital Sofi a Feldman FAIS, Distrito de Venda Nova, natural de Belo Horizonte-MG, 
residente na Rua Ithobal Rodrigues de Campos, 63, Bairro Forte São João, Vitória-ES, fi lho(a) de PAULO 
CÉSAR PEREIRA e DENISE APARECIDA PACHECO PEREIRA; e ALICE CARDOSO MURTA MO-
REIRA, solteira, maior, professora particular, nascida aos 16/01/1997, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Olímpia Barbosa, 65, Bairro Concórdia, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de HERBERT MURTA MOREIRA e VIVIAN CARDOSO MURTA MOREIRA;  

012917 - JANDER ALVES DOS SANTOS, solteiro, maior, ajudante de pedreiro, nascido aos 
04/06/1992, no Córrego Fumaça, Distrito de Topázio, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na 
Rua São João Batista, 210, Bairro Vila Esperança, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de e MARIA DAS 
DORES ALVES DOS SANTOS; e MILCILENE BARBOSA DOS SANTOS, solteira, maior, do 
lar, nascida aos 01/07/1983, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófilo Otoni-MG, residente 
na Rua São João Batista, 210, Bairro Vila Esperança, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de ANTENOR 
RAMOS DOS SANTOS e ALICE BARBOSA DOS SANTOS; 

Teófi lo Otoni-MG 13/09/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12916 a 12917

(33) 3522-5260
Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristovao 

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 
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Cidade

Tributo à União Operária
(Fundada em 23 de setembro de 1921)

Desde a mais 
t en ra  idade 
tenho estado 
intimamente 

ligado à centenária União 
Operária Benefi cente, que 
atende também pelo trinô-
mio “Deus, União e Traba-
lho”. Abro essa narrativa 
rendendo a mais cálida 
homenagem póstuma ao 
imortal fundador dessa 
valorosa entidade operária, 
o diamantinense Eloino 
de Matos, na lembrança 
daquela que foi uma das 
mais louváveis iniciati-
vas de parte daquele pro-
fi ssional da odontologia. 
A ele rendo o preito de 
gratidão de quantos se 
beneficiaram e ainda se 
beneficiam do programa 
assistencial dessa valo-
rosa entidade de classe.

 Pelo exemplo do meu 
pai, João Gabriel da Costa 
(Seu Nô), cuja memória 
reverencio nesse ense-
jo, aprendi desde cedo a 
devotar especial estima, 
respeito e admiração à 
obra grandiosa que essa 
união de operários sempre 
soube desenvolver em 
favor dos seus associados, 
gente simples, humilde e 
do bem, tendo por prin-
cípio basilar a prática das 
boas ações. Muitas foram 
as vezes em que participei 
como assistente das reuni-
ões de todos os domingos 
dessa organização, nas 
tardes ensolaradas de Teó-
fi lo Otoni, dos meus amo-
res e dos meus encantos.

 Famosas eram as cha-
madas “horas literárias” 
nas quais, dominicalmen-
te, um associado era de-
signado para apresentar 
uma peça daquele gênero. 
Dentro das limitações da 
cultura e da inteligência 
de cada um dos pales-
trantes podiam ser extra-
ídos grandes exemplos 
de moral e civismo, que a 
todos encantavam, sendo 
os desempenhos, por isso 
mesmo, muito aplaudidos.

 Através de um bem 
administrado programa de 
assistência social a União 

Operária sempre primou 
pela qualidade de sua pre-
sença nos momentos mais 
difíceis vividos por quais-
quer dos seus associados, 
levando a eles todo tipo 
de amparo de modo o mais 
humano e cristão. Ao lon-
go de sua existência, sem-
pre soube pautar os seus 
atos com o mais absoluto 
respeito às leis e às auto-
ridades, tratando a todos 
com dignidade, de todos 
os credos, raças e religiões.

 Foi nesse ambiente 
que vivi a minha infância 
e a minha adolescência, e 
ainda hoje busco inspira-
ção, força e coragem para 
os embates da vida nos 
exemplos aprendidos no 
convívio com a gente ope-
rária, ordeira e laboriosa 
da terra dos meus amo-
res e dos meus encantos.

 Sempre me orgulhei, 
profundamente, da atuação 
de meu pai junto à União 
Operária, a ponto de expe-
rimentar imensa felicidade 
por seu trabalho em bene-
fício da mesma, como pre-
sidente em várias ocasiões, 
ou simplesmente como 
associado sem cargo de 
direção, após ter ocupado 
todas as funções diretivas 
estatutariamente previstas.

 As principais datas 
cívicas ganhavam come-
moração especial da União 
Operária, em sessões sole-
nes e que contavam com o 
prestígio da presença das 
mais altas autoridades do 
município. O respeito às 
mais caras tradições demo-
cráticas sempre constituiu 
ponto de honra naquela 
confraria operária, cuja 
honorabilidade jamais dei-
xou de ser reconhecida e 
enaltecida. Ao longo dos 
anos foi cada vez mais se 
credenciando no conceito 
comunitário, não lhe fal-
tando louvores e aplausos 
de uma imensa legião de 
amigos e admiradores.

 Mercê da seriedade 
com que sempre foi di-
rigida, e contando com 
a cooperação externa, 
sobretudo, hoje desfru-

ta de invejável posição 
em matéria de patrimônio 
imobiliário, funcionando 
há vários anos, por exem-
plo, em sua sede própria, 
bem no coração da cidade. 
Através de uma gestão 
de qualidade, viu crescer 
substancialmente os seus 
bens de raiz, como casas e 
prédios de aluguel em vá-
rios pontos da área urbana, 
o que a torna uma entidade 
autossufi ciente, chegando 
ao seu jubileu de jequitibá 
tendo muito o que mos-
trar. São cem anos de uma 
trajetória das mais digni-
fi cantes, que quero nesse 
ensejo saudar e homena-
gear na lembrança de seus 
intrépidos fundadores, que 
ainda hoje são reveren-
ciados através do penhor 
de gratidão daqueles que 
vieram depois, ajudan-
do, substancialmente, na 
construção de um projeto 
de reconhecida magnitude. 

Dos que dirigiram a 
União Operária ao longo 
de sua promissora exis-
tência, do fundador Eloíno 
de Mattos ao presidente 
atual, Djalma Francisco 
Cordeiro, os anais daque-
la instituição registram 
mais os seguintes nomes: 
Augusto Simões Dias, 
Pedro Severo Azevedo, 
Gastão Coelho, Benedito 
Ribeiro, Lafaete Simões 
Dias, Francisco de Pau-
la e Silva, Domingos de 
Castro Lima, José Seve-
ro dos Santos, Trazíbulo 
Rodrigues de Oliveira 
(Tôco), João Gabriel da 

Costa (Seu Nô), Izaias 
da Silva Bomfim, José 
Pereira Novais, Leonídio 
José da Costa, Clemente 
Nunes Maria, Antônio 
Sales Guimarães, Jovi-
niano de Almeida, Eraldo 
Alves Silva, João Batista 
Soares Leal, Nilson Fer-
reira Lima, Sebastião da 
Silva, Jaime Gonçalves 
Tomich e Maria dos An-
jos Rodrigues da Silva.

 São lembrados, ain-
da, entre tantos associa-
dos da centenária União 
Operária, na condição de 
efetivos, beneméritos e 
benfeitores, os seguintes 
nomes, muitos deles de 
saudosa memória: Geral-
do Silva, Arnaldo Gomes 
Pinto, Flávio Reis, Júlio 
Colen, Francisco Onofre 
Pereira, Benedito Lopes 
da Silva, Joel Rodrigues, 
Geraldo Alves de Brito, 
José Borges S. Sobri-
nho, Álvaro Daniel de 
Pinho, Miguel Pimentel, 
Dr. Gentil Rodrigues de 
Oliveira, Manuel Sou-
za Coimbra, José Bento 
Ladeira, Dr. Lourenço 
Otoni Porto, João de S. 
Sobrinho, Jaime Lopes 
da Rocha, Jerônimo S. de 
Oliveira, Geraldo Otoni 
Porto, Lourival Pechir, 
Dr. Rui Campos, José 
Medeiros de Lima, Eugê-
nio F. Lima, José Afonso 
de Souza (Zé Bigodinho), 
José Soares Barbosa (Ze-
zito), José Collares da 
Costa (Juquinha Pedrosa), 
Tranquilino Ferreira dos 
Santos, Coronel Cícero 

Dantas, Aristóteles Fer-
reira, Dr. Salim Teófilo 
Nacur, Antenor Medina, 
Coronel Pedro Martins 
Abrantes, Dr. Luiz Porto 
Salman, Oswaldo Soares 
Leal, Dr. Alfredo Sá, An-
tônio Lemos, João Ribeiro 
Neres, Dr. Kemil Said 
Kumaira, Antônio Walter 
do Amaral, governador 
Francelino Pereira, padre 
Joel Ferreira, Eduardo 
Lopes Tomich, Dr. Wil-
son Pires Neves, Júlio 
Arnoldo Laender, Coronel 
Petrônio Dantas Vieira. 

 Todos têm um lugar 
de destaque na galeria 
de mérito e serão sempre 
lembrados porque, reco-
nhecidamente, fazem parte 
da história de gloriosas 
tradições da União Ope-
rária. Também não pode e 
nem deve passar em olvido 
uma menção, igualmente 
honrosa, aos operários 
anônimos que, da mesma 
forma, ajudaram na edi-
fi cação de uma entidade 
que chega aos cem anos 
com alegria e entusiasmo, 
podendo olhar para trás e 
perceber que o passar de 
seus cem anos vem sendo 
acompanhada de muito 
trabalho, coragem, perse-
verança e fé. Meu tributo 
à União Operária terá ne-
cessariamente como des-
fecho a transcrição da letra 
de seu hino oficial, que 
jamais deixou de ser can-
tado, no início de suas ses-
sões solenes, sempre com 
muito garbo, entusias-
mo, contrição e respeito.

 HINO DOS OPE-
RÁRIOS - Já tremula no 
horizonte / Sobre o prado 
e sobre o monte / o estan-
darte da união / É a luz da 
liberdade / Um sorriso de 
amizade / Um conforto 
de irmão. É a luz do sol 
fulgurante / Do oceano a 
voz pujante / Nas trevas 
perde-se em vão / Mas 
a virgem d’harmonia / 
Curva a fronte à tirania 
/ Sob a força da união.

É linda gota de or-
valho / Que soluça sobre 
o galho / Nos lampejos 
da manhã / É fl or das sa-
cras eras / Nas infindas 
primaveras / É a deusa 
nossa irmã (estribilho).

Crescei mares sob o 
abismo / Nesse imenso 
cataclismo / Do seu sanhu-
do valor / São tuas ondas 
sonoras / Para a flor de 
meiga aurora / Que se alen-
ta ao frescor (estribilho).

Para beijar-te, o per-
fume / Tens do seu um 
santo lume / Tens um 
mundo... a imensidão / 
Tens um ferro em cada 
peito / Tens um tributo 
de respeito / E um jardim 
no coração (estribilho). 
Tens um riso em cada lá-
bio / Um sonho à luz do 
sábio / Em cada sonho um 
vulcão / N’aurora mil res-
plendores / Na vida mi-
mos dulçores / Na campa 
terna oração (Estribilho). 
Salve a União Operá-
ria Beneficente “Deus, 
União e Trabalho”. (Tex-
to e fotos do Jornalista 
Humberto de Seu Nô).

Eloino de Mattos 
*02/07/1886 †27/12/1954 

Fundador da União Operária
Solenidade de lançamento da pedra fundamental da sede 

da União Operária, em 1º de maio de 1929


