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América ganhou a 
primeira e joga sábado 

em Manhuaçu
 Página 5

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

Solenidade de 
inauguração da nova sede 
da 15ª Cia PM Rv e da 15ª 
Cia PM Meio Ambiente

O evento ocorreu na sexta-feira (10/09), com a presença de diversas autoridades civis 
e militares, dentre elas o comandante geral da PMMG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, 
além do comandante do Policiamento de Meio Ambiente, coronel Cássio Eduardo Soares 
Fernandes, comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Valmir José Fagundes. Página 8Projeto Luana é lançado 

oficialmente na cidade 
de Novo Cruzeiro

Combater a violência às mulheres tem exigido cada vez mais políticas públicas pre-
tensiosas. Em Novo Cruzeiro, a Rede de Enfrentamento e Atendimento às Mulheres em 
situação de violência lançou mais uma iniciativa para erradicar esse mal. O Projeto Luana 
foi bem recebido na região, após o seu lançamento oficial na quinta-feira (09/09). Página 2

Polícia Militar deflagra
 a operação Impacto II na 

cidade de Nanuque
Durante  operação 

realizada pela Polícia 
Militar na sexta-feira 
(10/09/2021), em Nanu-
que, com o objetivo de 
combater a criminalidade 
violenta e evitar crimes 
de homicídios, os milita-
res receberam denúncias 
informando que uma re-
sidência da Rua Frinasa, 
Bairro Santa Helena, esta-
ria sendo utilizada para o 
tráfico de drogas. Página 6

Rodrigo Pacheco prega respeito 
à democracia nos 40 anos da 

fundação do Memorial JK
O presidente do Con-

gresso Nacional, Rodrigo 
Pacheco, reafirmou a impor-
tância do respeito à demo-
cracia e da busca constante 
por pacificação entre os 
Poderes, ao participar, no 
domingo (12), de solenida-
de para celebrar os 40 anos 
de fundação do Memorial 
JK, em Brasília. Página 2
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Gerais
Projeto Luana é lançado 
oficialmente na cidade 

de Novo Cruzeiro
Combater a vio-

lência às mulheres tem 
exigido cada vez mais 
políticas públicas pre-
tensiosas. Em Novo Cru-
zeiro, a Rede de Enfren-
tamento e Atendimento 
às Mulheres em situa-
ção de violência lançou 
mais uma iniciativa para 
erradicar esse mal. O 
Projeto Luana foi bem 
recebido na região, após 
o seu lançamento oficial 
na quinta-feira (09/09). 

O “Projeto Social 
Luana” é em homena-
gem à jovem Luana Fer-
reira Sabino, 18 anos, 
que foi brutalmente as-
sassinada pelo seu amá-
sio, recentemente, na 
cidade de Caraí, após ser 
mantida em cárcere pri-
vado por mais de um ano, 
torturada e estuprada.

A partir de agora, 
não somente a vítima 
será trabalhada, como 
também o agressor. 
Através de grupos re-
flexivos, os homens que 
estiverem sob ordem 
de medida protetiva re-
ceberão atendimento 
multidisciplinar. Uma 
forma de coibir a prática 
e de formar um novo ci-
dadão para a sociedade.

Durante a soleni-
dade de lançamento, 
instituições e órgãos 

públicos apoiaram e es-
tiveram presentes atra-
vés de representantes: 
Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, 
Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais, 
Polícia Civil de Minas 
Gerais, Polícia Militar 
de Minas Gerais, Prefei-
tura Municipal de Novo 
Cruzeiro, Secretaria Mu-

nicipal de Assistência 
Social de Novo Cruzei-
ro, Prefeitura Munici-
pal de Caraí, Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social de Caraí e 
ALFA UNIPAC (Facul-
dade Presidente Antônio 
Carlos de Teófilo Otoni). 
(Informações/Fotos: fa-
cebook/Prefeitura Muni-
cipal de Novo Cruzeiro).

Rodrigo Pacheco prega respeito 
à democracia nos 40 anos da 

fundação do Memorial JK

Integrantes de organização 
criminosa atuante em 
Minas são presos em 

Campina Grande, na Paraíba

Brasília - O presidente 
do Congresso Nacional, 
Rodrigo Pacheco, reafirmou 
a importância do respeito à 
democracia e da busca cons-
tante por pacificação entre 
os Poderes, ao participar, no 
domingo (12), de solenida-
de para celebrar os 40 anos 
de fundação do Memorial 
JK, em Brasília, e o 119º 
aniversário de nascimento 
do ex-presidente da Repú-
blica Juscelino Kubitschek. 
Em seu discurso, o senador 
destacou que o político mi-
neiro soube liderar a nação a 
favor do bem comum, da es-
tabilidade política e do de-
senvolvimento econômico.

“Celebramos a vida e 
a obra de quem, ouso dizer, 
exerceu o mais importante 
mandato presidencial deste 
país. Juscelino Kubitschek 
celebrou nossa diversidade 
e construiu o que hoje com-
preendemos como nação, 
sempre com profundo res-
peito à Constituição Federal 
e à democracia. E deixou 
um importante legado como 
agente público por meio de 
seu ânimo conciliador, sua 
disposição para o diálogo 
e para composição de for-
ças e perspectivas. Jusce-
lino Kubitschek colocou o 
Brasil acima de qualquer 

Três homens de 26, 
30 e 36 anos, suspeitos de 
roubar uma carga avaliada 
em quase R$ 1 milhão, 
foram presos em Campina 

sentimento pessoal e pôde, 
assim, liderar um projeto 
de otimismo e confiança no 
coração dos brasileiros. Um 
verdadeiro projeto de país”, 
frisou Rodrigo Pacheco.

Pacificação - O presi-
dente do Senado também 
afirmou que as manifesta-
ções que ocorrem no país, 
independentemente da data 
em que são realizadas, são 
bem-vindas e precisam ser 
respeitadas, uma vez que 
esses atos compõem uma 
democracia viva. Rodrigo 
Pacheco ainda conside-
rou como uma sinalização 
positiva a carta à nação 
divulgada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, na última 
quinta-feira (9), que versou 
sobre a importância da har-
monia entre os Poderes. Ele 

disse esperar, e continuará 
trabalhando, para que essa 
tônica de conciliação entre 
os Poderes se concreti-
ze de maneira duradoura.

“A vida do país passa 
por um momento de crise, 
sobretudo com a iminência 
de inflação, a realidade 
do desemprego, da fome 
e da miséria, de uma crise 
energética, de uma crise 
hídrica, que recomendam 
realmente que se coloquem 
à mesa qual o planejamento 
e quais as ações que nós 
temos para enfrentar esse 
problema e solucionar o 
problema dos brasileiros. 
Portanto, eu acredito muito 
nessa possibilidade de união 
nacional em favor do que in-
teressa ao povo brasileiro”, 
declarou Rodrigo Pacheco.

Grande, na Paraíba, na 
segunda-feira (13/09). A 
ação é resultado do traba-
lho integrado da Polícia 
Civil de Minas Gerais 
(PCMG), da Polícia Civil 
da Paraíba (PCPB) e da 
Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF). Com o trio 
foram apreendidos celu-
lares e uma arma de fogo.

As investigações, co-
ordenadas pela Delegacia 
Especializada em Inves-
tigação e Repressão ao 
Furto, Roubo e Desvio 
de Cargas, pertencente ao 
Departamento Estadual de 
Investigação de Crimes 
Contra o Patrimônio (De-
patri), iniciaram em maio 
deste ano e tiveram o apoio 

do serviço de inteligência 
da PRF, por meio da Su-
perintendência de Minas 
Gerais. Conforme apura-
do, o trio estaria envolvido 
no roubo de uma carga de 
televisores, avaliada em 
R$ 900 mil, no município 
de Cachoeira do Pajeu, 
região Norte de Minas, no 
dia 18/05/21, na BR-116.

Após investigações, as 
informações referentes ao 
crime foram encaminhadas 
à PCPB para a efetivação 
da prisão dos suspeitos 
identificados pela PCMG. 
O trio possui registros 
criminais por explosão de 
caixas eletrônicos, por-
te de fuzis e tráfico de 
drogas. (Ascom/PCMG).
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Gerais
Senador Rodrigo Pacheco 

afi rma que “união, respeito 
e responsabilidade” vão 

alavancar o desenvolvimento 
Brasília – Ao par-

ticipar, nesta terça-feira 
(14), da abertura do Pai-
nel TeleBrasil 2021, o 
presidente do Congres-
so Nacional, Rodrigo 
Pacheco, afirmou que 
a retomada do desen-
volvimento econômico, 
humano e social do Bra-
sil será alavancada se 
houver “união, respeito, 
responsabilidade e oti-
mismo” como premis-
sas. O senador mineiro 
destacou a importância 
de os Poderes buscarem 
um propósito comum 
de combate aos verda-
deiros inimigos do país, 
como a miséria, a fome, 
o desemprego, o défi-
cit de inclusão digital, 
além das crises sanitária, 
econômica e hídrica.

“Também é impor-
tante o respeito nas 
relações entre os Po-
deres e as instituições, 
o respeito às pessoas 
do Brasil. A falta de 
respeito, a política feita 
com agressividade ou 
com ironia é um cami-
nho sem volta e nefasto 
que não levará o Brasil 
a lugar algum. Outro 
conceito é o da respon-
sabilidade com tudo 
aquilo que fazemos, 
inclusive a responsa-
bilidade fi scal. Não se 
pode gastar mais do que 
se arrecada. Portanto, 
temos que enfrentar 
a pobreza, temos que 
implantar programas 
sociais de inclusão des-
sas pessoas, inclusive 

ao mercado de trabalho, 
temos que dar acessibi-
lidade ao mundo digital. 
Mas, a responsabilidade 
fiscal deve nos nortear 
para que o Brasil tenha 
um ambiente sustentável 
de crescimento”, afi rmou.

Rodrigo Pacheco 
também destacou que, 
em meio ao negacionis-
mo no país, é necessário 
restabelecer o otimismo. 
“O negacionismo a uma 
doença que, antes era 
uma tese, acabou sendo 
algo muito mal-sucedi-
do, uma brincadeira ma-
cabra e de mau gosto que 
gerou muitos problemas 
no Brasil. Mas, vivemos 
também o negativismo, 
de achar que as coisas 
não vão bem, de jogar 
a toalha, de desistir do 
Brasil, e esse sentimento 
não pode existir. O sen-
timento que nós precisa-
mos de dizer e fomentar 
sempre é o do otimismo, 
de que nós temos pes-
soas, valores e mentes 
brilhantes que pensam 
no Brasil, que têm espí-
rito público, que estão 
dedicadas a resolver os 
problemas. Portanto, não 

podemos perder o otimis-
mo e o entusiasmo de 
levar o Brasil a condi-
ções melhores”, afi rmou.

Inclusão digital - 
Rodrigo Pacheco reafi r-
mou o compromisso do 
Congresso Nacional em 
apoiar pautas que levem à 
inclusão digital no Brasil. 
Ele declarou que a pande-
mia da Covid-19 eviden-
ciou as diferenças sociais, 
em que os cidadãos com 
poder econômico melhor 
logo se adaptaram ao 
home offi ce, e seus fi lhos 
às aulas on-line. No en-
tanto, a população mais 
carente, que usualmente 
exerce trabalhos de natu-
reza necessariamente pre-
sencial, enfrentou e ainda 
enfrenta o fantasma do 
desemprego, da restrição 
de renda e da acessibili-
dade digital. Ao mesmo 
tempo em que a maioria 
de seus fi lhos, nas escolas 
públicas, não teve acesso 
ou teve acesso precário 
a aulas online. “E como 
reverter esse quadro? Eu 
só enxergo um caminho, a 
colaboração recíproca en-
tre o setor público e a ini-
ciativa privada”, frisou.

Reunião entre Poderes

Nas Escolas SESI-MG, 
o futuro é agora

O Governador de Mi-
nas Gerais, Romeu Zema, 
se reuniu nesta segunda-
-feira (13/09) com todos os 
demais chefes de poder do 
Estado para discutir a situa-
ção do pagamento da dívida 
com a União. Participaram 
do encontro o presidente 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, Agosti-
nho Patrus, o presidente do 
Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais, desembargador 
Gilson Lemes, o defensor 
público-geral de Minas 
Gerais, Gério Patrocínio, o 
presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, Mauri 
Torres, além do secretário 
de Estado Igor Eto (Gover-
no) e do advogado-geral 
do Estado, Sérgio Pessoa.

 No encontro, o gover-
nador informou aos pre-
sentes sobre a intimação 
que o Estado recebeu do 
Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luís 
Roberto Barroso, acerca 
da situação da adesão do 
Governo de Minas ao novo 
Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), bem como da 
cobrança feita por ele so-
bre a necessidade de ações 

Laboratórios de robóti-
ca, química e biologia, in-
vestimentos tecnológicos, 
como a Escola Microsoft, 
desenvolvimento de va-
lores e virtudes e escolas 
com programa bilíngue. 
Nas Escolas SESI de Minas 
Gerais, o futuro é agora 
e já está acontecendo. A 
entidade investe para que 
seus alunos tenham acesso 
ao que existe de melhor em 
termos de tecnologia, infra-
estrutura e proposta educa-
cional, para que eles pos-
sam traçar, com a seguran-
ça de quem está recebendo 
o melhor ensino, o próprio 
futuro. Conheça o SESI-
-MG e faça sua inscrição no 
processo seletivo 2022: ht-
tps://www.sesimg.com.br/.

Não é à toa que as 
Escolas SESI são destaque 
quando se trata de desem-
penho no ENEM e também 
em competições de cunho 
pedagógico, como o Tor-
neio de Robótica. Por duas 
vezes consecutivas (2020 e 
2021), o SESI-MG teve a 
melhor avaliação brasileira 
em Programação de Robô 
no Torneio de Robótica 
FLL e também foi 1º lugar 
geral no Festival Nacional 
de Robótica FLL em 2020.

Também foi destaque 
na Olimpíada Nacional 
de Ciências (ONC), sendo 

concretas do Estado na di-
reção da adesão ao Regime. 

 O Estado conseguiu 
uma série de liminares ju-
diciais no STF para suspen-
der o pagamento da dívida 
com a União, enquanto não 
efetiva a adesão ao novo 
regime. Porém, como ain-
da não houve a adesão ao 
RRF, o ministro alertou 
que poderá fi car insusten-
tável manter a liminar que 
desobriga o Estado do pa-
gamento da dívida. Caso 
haja a queda da Liminar, o 
governo de Minas terá que 
arcar com o pagamento de 
R$ 26 bilhões em único 
desembolso, o que poderá 
prejudicar serviços essen-
ciais, além de retomada de 

parcelas que superam o va-
lor de R$ 8 bilhões ao ano. 

 Diante dessa situa-
ção, ficou acordado que 
os técnicos do Estado tra-
balharão no levantamento 
de informações e dados 
conjuntamente com os téc-
nicos dos demais poderes 
para buscar uma solução 
que mantenha a suspensão 
do pagamento da dívida.

Em paralelo, os técni-
cos do governo de Minas 
também atuarão para ajustar 
a proposta de adesão de 
Minas Gerais ao Regime 
de Recuperação Fiscal, que 
será devidamente discutida 
com os demais poderes. 
(Imagem: Cristiano Ma-
chado / Imprensa MG).

que em 2020, 94 alunos do 
SESI-MG, de 12 Escolas 
da Rede, foram premiados 
na competição nacional. 
Já na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astro-
náutica (OBA) 2020, os 
estudantes tiveram ótimas 
colocações, sendo premia-
dos com 44 medalhas de 
ouro, 36 medalhas de prata 
e 61 medalhas de bronze.

As Escolas SESI tam-
bém se destacam na imple-
mentação do Novo Ensino 
Médio, com itinerários 
formativos que associam 
mais de uma área de co-
nhecimento e também um 
itinerário profi ssionalizante 
que traz a competência do 
SENAI, preparando os alu-
nos para as carreiras ligadas 
ao setor produtivo e para as 
inovações da indústria 4.0.

Então, se a sua região 
tem uma Escola SESI, ela 
tem futuro! São 35 esco-
las espalhadas por todo 
o estado que ofertam a 
Educação Infantil, o Ensi-
no Fundamental, o Ensino 
Médio para alunos da 2ª e 

3ª séries e ainda, o Novo 
Ensino Médio para alu-
nos que ingressarem na 1ª 
série. O processo seletivo 
para 2022 está aberto para 
as escolas localizadas em 
25 municípios mineiros. 
Quer ter futuro? Venha 
para o SESI-MG, a Rede 
de Educação em que o 
futuro está presente em 
todos os seus processos. 
Para se inscrever, acesse 
https://www.sesimg.com.
br/ e escolha a Escola SESI-
-MG mais perto de você.

Investimento no fu-
turo - O SESI-MG está 
realizando um investimento 
robusto para oferecer para 
a sociedade ensino com 
ainda mais qualidade e 
infraestrutura. Até o fim 
de 2023, serão destinados 
aproximadamente R$ 200 
milhões em obras para a 
construção de três novas 
escolas, para a reforma e 
ampliação e para compra de 
equipamentos que atendam 
todos os alunos da rede. 
(FIEMG - Federação das 
Indústrias de Minas Gerais).

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

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 
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Gerais
Demanda de pessoas 

com deficiência é 
acatada no Estado

Minas Gerais deve 
defender no Conselho 
Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) a 
ampliação do teto de 
isenção de ICMS para 
compra de carros no-
vos por pessoas com 
deficiência. O valor li-
mite passaria de R$ 70 
mil para R$ 140 mil. A 
pauta foi apresentada à 
Secretaria de Estado de 
Fazenda (SEF), nesta se-
gunda-feira (13/09/21), 
pela Comissão de Admi-
nistração Pública da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG).

Desde 2009, a isen-
ção de ICMS se limita 
a veículos de até R$ 
70 mil, incluindo-se os 
tributos. Mas, atualmen-
te, não há carro nesse 
valor que atenda às ne-
cessidades das pessoas 
com deficiência, entre 
as quais câmbio auto-
mático, maior potência 
de motor e porta-malas 
que comporte cadeira de 
rodas. No último mês 
de julho, o teto para 
isenção de IPI, impos-
to federal, passou de 
R$ 70 mil para R$ 140 
mil. A demanda, en-
tão, é para que o ICMS 
tenha o mesmo teto.

O secretário-adjun-
to da SEF, Luiz Clau-
dio Gomes, destacou 
que o governador Ro-
meu Zema é sensível 
ao tema e que o Estado 
deverá adotar o posi-
cionamento de defesa 
da mudança. Segundo 
ele, o assunto chegou 
a ser tratado na última 
reunião no Confaz, em 

agosto. “Um valor de 
2009 não vai comprar 
o mesmo produto 12 
anos depois”, observou.

Porém, Gomes lem-
brou que qualquer ma-
téria no Confaz precisa 
ter unanimidade, o que é 
um dificultador, já que há 
representantes de todos 
os estados e do Distrito 
Federal. Ainda segundo 
ele, a próxima reunião 
do Conselho será em 
outubro, mas a pauta 
ainda não foi liberada.

Legislação – O de-
putado Duarte Bechir, 
vice-presidente da co-
missão e autor do re-
querimento de visita, 
destacou a necessidade 
de adaptação dos Estados 
à Lei Federal 14.183, de 
2021, que elevou o teto 
de isenção do IPI. “Para 
atender as pessoas com 
deficiência, no teto de 
R$ 70 mil, as montadoras 
depenam o veículo. Às 
vezes é preciso tirar até 
itens de segurança, como 
freios ABS.”, aponta.

Também participa-
ram da visita pessoas 
com deficiência, como 

Jackson de Oliveira San-
tos. Ele afirmou que há 
no mercado apenas qua-
tro modelos que podem 
sair por R$ 70 mil, mas 
com câmbio manual, 
potência de 1.0 e sem 
espaço para bagagens. 
O influenciador digital 
Alessandro Ribeiro, do 
blog do Cadeirante, com-
plementou que a adap-
tação do carro também 
custa caro. “Na prática, 
perdemos o direito ao 
benefício", argumen-
ta, lembrando que há 
uma mobilização nacio-
nal em torno do tema.

A isenção apenas de 
IPI, de acordo com Ales-
sandro, gera um desconto 
próximo de 6%, enquanto 
a isenção de IPI mais 
ICMS pode reduzir o va-
lor em 20%. Outro repre-
sentante do segmento, 
Alexandre de Vasconcelos 
Costa, afirmou que o carro 
adaptado foi um divisor de 
águas em sua vida e que a 
isenção, embora represen-
te renúncia fiscal, tem que 
levar em conta o imenso 
benefício. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).

Comissão de Administração reivindica que Minas leve ao Confaz 
a pauta da nova base de isenção de ICMS para carros novos

O tema deste ano é "Ministério Público no 
Contexto de Inovação Tecnológica"

Presidente do TJMG, Gilson 
Lemes participa da abertura da 
Semana do Ministério Público 

O presidente do Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais, desembargador 
Gilson Soares Lemes, par-
ticipou nesta segunda-
-feira (13/09), da abertura 
da Semana do Ministério 
Público 2021, cujo tema 
principal é o Ministério 
Público no contexto de 
inovação tecnológica. O 
evento também marca o 
aniversário da instituição, 
que completou 132 anos no 
último dia 11 de setembro.

Na Semana do Minis-
tério Público serão dis-
cutidas as relações entre 
as inovações tecnológi-
cas, os desafios éticos e 
a necessidade de defesa 
da dignidade humana e 
dos direitos fundamen-
tais, com objetivo de se 
construir uma sociedade 
menos injusta e mais hu-
mana, em meio à evolução 
da técnica e da ciência.

O presidente Gilson 
Lemes participou do even-
to ao lado do procurador-
-geral de Justiça, Jarbas So-
ares Júnior, do presidente 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, deputado 
Agostinho Patrus, e de ou-
tras autoridades. Houve o 
hasteamento das bandeiras 
do Brasil, de Minas Gerais 
e do Ministério Público.

O presidente Gilson 
Lemes parabenizou o Mi-
nistério Público de Minas 
Gerais não apenas pelo 
aniversário, mas também 
pela realização do evento 
que termina na próxima 
sexta-feira. “Eu ingressei 
na carreira jurídica em 
1992 por meio do Ministé-
rio Público e tenho imensa 
gratidão em estar aqui 
novamente presenciando a 
abertura de um evento tão 
relevante. O Ministério Pú-
blico, com a promulgação 
da Constituição de 1988, 
teve total independência 
de atuação, orçamentária 
e financeira, disse o pre-
sidente Gilson Lemes.

Ele também afirmou 
que as instituições jurí-
dicas em Minas Gerais 
convivem de forma har-
moniosa, "o que é muito 
importante para o povo 
mineiro". Ele também fri-
sou que os poderes exe-
cutivo, legislativo e judi-
ciário em Minas Gerais 
atuam harmoniosamente 
o que também é funda-
mental para que problemas 
que surgem, diariamente, 

possam ser resolvidos de 
forma célere e efetiva.

Soluções  - O pro-
curador-geral de Justiça 
de Minas Gerais, Jarbas 
Soares Júnior, também 
ressaltou a importância 
do diálogo direto e aber-
to entre as instituições e 
os poderes constituídos, 
como forma de preservar 
a democracia. "Menos 
ações e mais soluções 
será o nosso lema, pois a 
evolução das instituições 
públicas passa pelo de-
bate, crítica construtiva, 
pelo aperfeiçoamento da 
proposta e nunca pelo 
descrédito das institui-
ções". Ele também falou 
sobre a importância da 
tecnologia para o futuro 
das pessoas e instituições 
públicas. "Sem o avanço 
tecnológico nenhum outro 
avanço será válido e os 
efeitos negativos terão 
grande impacto no dia a 
dia das pessoas", afirmou.

O presidente da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais, deputado 
Agostinho Patrus, ressal-
tou a importância da Sema-
na do Ministério Público, 

que, segundo ele, é um 
dos eventos mais aguar-
dados de Minas Gerais. "O 
evento promove a difusão 
do conhecimento e a troca 
de experiência entre os 
participantes. E quero as-
segurar que o parlamento 
mineiro tem grande respei-
to pelo Ministério Público 
de Minas Gerais, uma das 
principais instituições do 
Estado", disse o presidente 
da Assembleia Legislativa.

Também participaram 
da abertura da Semana 
do Ministério Público, o 
secretário de Estado de 
Governo, Igor Eto; o procu-
rador geral do Município de 
Belo Horizonte, Castellar 
Modesto Guimarães Filho; 
o defensor geral de Justiça, 
Gério do Patrocínio Soares; 
o corregedor do Ministério 
Público, Luciano França 
Silveira; a ouvidora do 
Ministério Público, Nádia 
Ferreira Mateus; e o pre-
sidente da Associação Mi-
neira do Ministério Públi-
co, Enéas Xavier Gomes. 
(Assessoria de Comunica-
ção Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Usuários do benefício fiscal também participaram 
da visita e relataram as dificuldades para a compra de 

veículos - Foto: Guilherme Dardanhan

Presidente Gilson Lemes, ao lado do procurador Jarbas Soares 
e do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, participou do 

hasteamento das bandeiras (Foto: Mirna de Moura/TJMG)

O presidente Gilson Lemes destacou a importância 
do diálogo entre os Poderes constituídos e as instituições 

jurídicas (Foto: Mirna de Moura/TJMG)

O presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus, o procurador 
geral, Jarbas Soares Júnior e o presidente do TJMG, desembargador 

Gilson Soares Lemes (Foto: Mirna de Moura/TJMG)
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Opinião/Gerais
Polícia Civil prende 
presidente do Tupi 

em Juiz de Fora
O presidente do 

Tupi, José Luiz Mauler 
Júnior, foi preso pela 
Polícia Civil em Juiz 
de Fora, na Zona da 
Mata, na tarde desta 
segunda-feira (13/9), 
por posse ilegal de três 
armas de fogo. Parale-
lamente, as diligências 
policiais em curso tam-
bém apuram denúncias 
de irregularidades na 
gestão do futebol de 
base do clube alvinegro.

 Em entrevista ao 
Estado de Minas, a de-
legada da 4ª Delegacia 
da Polícia Civil de Juiz 
de Fora, Ione Barbosa, 
informa que determi-
nou a fi ança de R$ 50 
mil para a soltura do 
presidente. A quantia, 
porém, não foi paga e o 
mandatário do clube foi 
transferido para o Cen-
tro de Remanejamento 
Provisório (Ceresp) – 
unidade prisional da ci-
dade do interior mineiro.

 “Ao cumprir man-
dados de busca e apreen-
são nesta manhã, as ar-
mas foram apreendidas 
na casa do investigado. 
O celular dele também 
foi recolhido. Já na sede 
social do clube, dois 
computadores e vários 
documentos foram apre-
endidos e encaminhados 
à perícia, pois já con-
seguimos autorização 
para quebra do sigilo 
dos dados”, explica a 

delegada, acrescentan-
do que, após as análises 
dos materiais, um pedi-
do de prisão preventi-
va não está descartado.

 Irregularidades nas 
peneiras do clube - A ex-
pectativa é de que a vasta 
documentação apreendi-
da nesta segunda-feira 
possa auxiliar nas inves-
tigações de supostas irre-
gularidades nos proces-
sos de seleção de novos 
jogadores. As investiga-
ções tiveram início em 
junho, após uma pessoa 
registrar um boletim de 
ocorrência relatando que 
pagou R$ 350 para que 
o filho participasse de 
uma seletiva no Tupi. No 
entanto, a peneira não foi 
realizada, e o pagamento 
– conforme o registro 
policial – foi feito para 
Luigi Firmiano, super-
visor da base do clube.

“Os meninos paga-
vam e, muitas vezes, o 

serviço não era presta-
do. Logo, precisamos de 
mais documentos para 
comprovar tudo isso. 
Há vítimas não só de 
Juiz de Fora, mas tam-
bém de outras cidades e 
estados. Houve muitas 
falsas promessas de pro-
fissionalização”, conta 
a delegada, estimando 
que mais de 20 pessoas 
possam ter sido lesadas.

 Após o início das 
investigações da Polí-
cia Civil, Tiago Ferreira 
Conte foi afastado, no 
fim de junho, da vice-
-presidência fi nanceira do 
clube e também da gestão 
da base alvinegra. Inicial-
mente, houve um acordo 
para que os dirigentes 
devolvessem os valores 
pagos para aqueles que se 
sentiram lesados. No en-
tanto, conforme a Polícia 
Civil, o ressarcimento do 
montante estimado em R$ 
43.250 ainda não ocorreu.

Mandatário do clube foi preso por posse ilegal de armas de fogo; 
irregularidades na gestão do futebol de base também são investigadas

Treinamentos de Controle Interno chegam 
à Teófi lo Otoni nesta quarta-feira (15)

Depois de uma se-
quência de cinco eventos 
realizados no formato 
on-line, o projeto “For-
talecimento do Controle 
no apoio à Gestão Pú-
blica” vai sair das telas 
e pegar a estrada.  O 
primeiro encontro pre-
sencial vai acontecer na 
cidade de Teófilo Otoni, 
localizada no Vale do 

Mucuri, no dia 15 de se-
tembro, a partir das 8h.

O programa ideali-
zado pelo Tribunal de 
Contas do Estado de 
Minas Gerais  (TCE-
MG) tem o objetivo de 
consolidar o Controle 
Interno nos municípios 
minei ros ,  como ins-
trumento de eficácia 
e eficiência da gestão 

pública e de combate à 
corrupção, por meio de 
ações de capacitação 
dos agentes de contro-
le interno que atuam 
como suporte técnico 
aos gestores municipais.

Cumprindo o papel 
pedagógico junto aos 
jurisdicionados, o Tribu-
nal vai levar uma equipe 
técnica para apresentar 

alguns sistemas do TCE, 
como o Na Ponta do 
Lápis, Lupa de Minas, 
Sistema Informatizado 
de Contas, Sistema de 
Informações de Serviços 
de Engenharia e Obras 
Públicas e o Cadastro 
de Agentes Públicos do 
Estado e dos Municípios 
de Minas Gerais (CA-
PMG), além de abrir 

espaço para perguntas 
e troca de experiências.

Os  próximos  en-
contros acontecem nas 
cidades de Pouso Ale-
gre, no Sul de Minas; 
Uberaba, no Triângulo 
Mineiro; e Viçosa, si-
tuado na Zona da Mata. 
As inscrições devem ser 
realizadas no hotsite do 
evento. É importante 

lembrar que não serão 
realizadas inscrições 
nos locais dos even-
tos, como medida de 
segurança pelo enfren-
tamento ao Covid-19. 
A Escola de Contas e 
Capacitação Professor 
Pedro Aleixo, organiza-
dora do evento, vai emi-
tir certificado a todos os 
participantes inscritos.

América ganhou a 
primeira e joga sábado 

em Manhuaçu

Por Humberto Barbosa

O América da cidade 
de Teófilo Otoni jogou 
no último domingo, às 10 
horas, na cidade de Gover-
nador Valadares e venceu 
o Contagem por 1 x 0, gol 
de Carciano pela primeira 
rodada do Campeonato 
Mineiro de Futebol -Se-
gunda Divisão. No mesmo 
dia foram realizados mais 
cinco jogos: Betis 0 x 1 
Boston City, Santarriten-
se 0 x 3 Varginha, Araxá 
3 x 0 Uberaba, Aragua-
ri 0 x 0 Inter de Minas, 
Atlético Três Corações 0 
x 4 Poços de Caldas. A 
partida do América contra 
o Contagem aconteceu 
em Governador Valadares 
porque o Estádio Nassri 
Mattar está sendo refor-
mado por determinação 
da Federação Mineira.

No próximo fi nal de 
semana teremos mais seis 

jogos pela competição: 
Inter de Minas x Araxá em 
Itaúna, Poços de Caldas x 
Figueirense em Poços de 
Caldas, Uberaba x Patroci-
nense em Uberaba. Boston 
City x América em Ma-
nhuaçu, Varginha x Atléti-
co Três Corações em Var-
ginha, Contagem x Man-
chester em Ouro Branco.

Percebemos por essa 
tabela que não é apenas o 
América que tem mando 
de campo, fora da sua 
sede. Diante do andamento 
das obras que estão sendo 
realizadas, e se a Federa-
ção Mineira de Futebol 
honrar sua promessa de 
mandar seus técnicos para 
uma segunda vistoria, o 
jogo da terceira rodada: 
América x Betis, em vez 
de ser realizado em Vala-
dares, conforme consta na 
tabela tem grandes chances 

de ser em Teófi lo Otoni.
A melhor e mais aguar-

dada notícia é que o jogo 
América x Betis pela ter-
ceira rodada além de estar 
diante de sua torcida, com 
grandes probabilidades de 
ser autorizado limitado nú-
mero de torcedores. Claro 
que vai depender do parecer 
da Federação Mineira de 
Futebol e do decreto muni-
cipal. A comunidade aguar-
da ansiosa essa liberação. 
As torcidas organizadas es-
tão se preparando para o do-
mingo, dia 26, às 10 horas. 
A cidade de Teófi lo Otoni 
recebeu como presente pela 
comemoração dos seus 168 
anos de fundação, a reinau-
guração da Fonte Luminosa 
e a vitória do América que 
tinha dentro de campo mais 
da metade dos jogadores, 
filhos da terrinha. (Foto: 
Ascom/ América-TO)

Prisão do presidente do Tupi, José Luiz Mauler 
Júnior, aconteceu na tarde desta segunda-feira (13/09) 

(Foto: Tupi/Instagram/Reprodução)

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
(33) 3523.4651 / (33) 98851-0806
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Segurança Pública
Polícia Militar Rodoviária 

divulga balanço da 
operação Rota dos Vales

Polícia Militar deflagra 
a operação Impacto II na 

cidade de Nanuque 

Polícia Civil apura roubo e 
recupera celular da vítima 

na cidade de Medina

Durante operação rea-
lizada pela Polícia Militar 
na sexta-feira (10/09/2021), 
no município de Nanu-
que, com o objetivo de 
combater a criminalidade 
violenta e evitar crimes 
de homicídios, os milita-
res receberam denúncias 
informando que uma re-
sidência da Rua Frinasa, 
Bairro Santa Helena, esta-
ria sendo utilizada para o 
comércio ilícito de drogas.

Após confirmar a ve-
racidade das informações 
através de monitoramento 
do local, os policiais fize-
ram buscas no imóvel e 
em um terreno em frente, 
sendo localizados, 17 mu-
nições calibre 38, 08 abra-
çadeiras de nylon, a quantia 
de R$ 419 em dinheiro 

A 15ª Companhia de 
Polícia Militar Rodoviária 
realizou entre os dias 10 e 
12 de setembro, a operação 
Rota dos Vales. A iniciati-
va foi realizada em toda a 
área de atuação da 15ª Cia 
PM Rv, nas rodovias que 
abrangem os vales do Je-
quitinhonha e Mucuri, com 
foco nas ações de preven-
ção e redução do número 
de sinistros, e a realização 
de operações repressivas, 
com o objetivo de comba-
ter o crime organizado, o 
tráfico ilícito de drogas e 
apreender armas de fogo. 
A operação foi realizada 
em comemoração à inau-
guração da nova sede da 

15ª Cia de Polícia Militar 
Rodoviária, na cidade de 
Teófilo Otoni, que aconte-
ceu na sexta-feira (10/09).

As ações culminaram 
com os seguintes resulta-
dos: apreensão de 06 armas 
de fogo, sendo 4 pistolas, 
01 revólver e 01 espingar-
da, além de 61 munições. 
Foi recuperado 01 veículo 
motocicleta produto de 
furto/roubo, 02 veículos fo-
ram apreendidos por adul-
teração, 16 CNH foram 
recolhidas. Foram 09 pes-
soas presas: 02 foram por 
embriaguez ao volante, 01 
por receptação, 05 por porte 
ilegal de arma de fogo e 01 
por adulteração de veículo 

automotor. Foram lavrados 
03 TCOs (Termo Circuns-
tanciado de Ocorrência) por 
uso e consumo de drogas. 
Foram registrados 06 aci-
dentes de trânsito, sendo 
01 com duas vítimas fatais.

A operação Rota dos 
Vales é mais uma das di-
versas ações realizadas pela 
15ª Cia de Polícia Militar 
Rodoviária para garantir a 
tranquilidade e aumentar 
a sensação de segurança 
aos usuários das rodovias 
mineiras. “Polícia Militar 
Rodoviária: Os anjos da 
guarda dos caminhos de 
Minas”. (Tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

e 02 aparelhos celulares, 
03 buchas de substância 
semelhante à maconha, 
31 papelotes de substân-
cia semelhante à cocaína, 
uma balança de precisão.

No lote, em frente ao 
imóvel, os militares loca-
lizaram enterrado 01 barra 
e 02 porções de substância 

semelhante ao crack, 229 
pedras da mesma substân-
cia e 01 balança de precisão. 
Um menor foi apreendido e 
encaminhado à delegacia 
de Polícia Civil juntamente 
com o material apreendido. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Duas pessoas morrem após 
colisão de moto e animal 
na pista em Malacacheta

A Polícia Militar 
foi acionada no sábado 
(11/09), por volta das 
21h, a comparecer no 
Km 06 da rodovia AMG-
2815, município de Ma-
lacacheta, onde ocorreu 
um acidente envolvendo 
03 motocicletas e um 
animal bovino que es-
tava na pista. No local, 
após levantamentos e 
relatos de envolvidos e 
testemunhas, os militares 
foram informados que, 
o adolescente Élisson 
Gonçalves de Macedo, 
17 anos, conduzia a mo-
tocicleta CG 125 FAN 
de cor preta, sentido 
Franciscópolis a Mala-
cacheta, e deparou com 
um boi de cor preta na 
pista, causando o atro-
pelamento do animal.

Em decorrência do 
acidente, o condutor da 
motocicleta Honda CG 
Titan 150, cor preta, 
H.V.R.O., 21 anos, que 
tinha como passageira 
B.R.C., 18 anos, transi-
tando no mesmo sentido 
de direção tentou desviar, 
mas não conseguiu, per-
deu o controle direcional 
e tombou à margem da 
rodovia. J.M.R.C., de 47 
anos, conduzia a motoci-
cleta Honda Bros NXR 
160, no sentido oposto, 
e ao deparar com o aci-
dente, esbarrou no animal 
atropelado, perdeu o con-
trole direcional, tombou 
o veículo sobre a pista.

Em decorrência do 

atropelamento, o condu-
tor Élisson Gonçalves e 
o passageiro Pedro Lopes 
Lima, 47 anos, foram arre-
messados ao chão e morre-
ram no local. O condutor 
H.V.R.O e a passageira 
B.R.C. foram socorridos 
pelo SAMU e encaminha-
dos ao hospital de Mala-
cacheta, com escoriações 
pelo corpo. O condutor 
J.M.R.C. teve escoria-
ções pelo corpo, mas recu-

sou atendimento médico.
Após os trabalhos da 

perícia técnica da Polícia 
Civil no local, os corpos 
de Élisson e Pedro foram 
encaminhados ao IML de 
Teófilo Otoni para serem 
necropsiados. O animal 
atropelado possui a marca 
ferro "SA" e morreu no 
local. Segundo a PM não 
foi possível localizar o seu 
proprietário. (Ocorrência 
registrada pela PMMG).

A Polícia Civil de 
Minas Gerais, por meio 
da delegacia de Medi-
na, recuperou, na última 
quinta-feira (09/09), um 
aparelho celular roubado 
em Medina, na região do 
Vale do Jequitinhonha. O 
crime ocorreu na noite do 
dia 18 de março deste ano, 
quando a vítima retornava 
da área central da cidade, 
onde havia ido à procu-
ra de uma farmácia para 
comprar um medicamento.

Na ocasião, a vítima 
foi abordada pelo autor 
no trajeto de volta para 
casa, e, colocando a mão 
na cintura, ordenou que 
ela ficasse parada. Como 
não obedeceu e colocou 
o celular na cintura, abai-
xando as vestes. O autor, 
então, empurrou a vítima 
contra a parede e passou a 
agredi-la com socos e ta-
pas, tendo ela revidado as 
agressões. Durante a luta 
corporal entre autor e víti-
ma, o aparelho celular caiu 
ao chão, momento em que 
o autor o pegou e evadiu.

A vítima chegou a ras-
gar a camisa do autor e 

lesioná-lo com arranhões, e 
tentou persegui-lo, mas não 
o alcançou. “O suspeito da 
prática do crime, um ado-
lescente contumaz na práti-
ca de atos infracionais aná-
logos aos crimes de roubo e 
tráfico de drogas, foi abor-
dado por uma guarnição da 
Polícia Militar dias após o 
crime, apresentando lesões 
tais quais a vítima havia dito 
que teria produzido no au-
tor”, informou o delegado 
Thiago de Carvalho Passos.

Em diligências com 
vistas à total elucidação 
do fato e recuperação do 
bem subtraído da vítima, a 
Polícia Civil, em levanta-
mentos realizados, conse-
guiu colher elementos de 

prova contra o adolescente, 
bem como recuperar o 
aparelho celular, que foi 
apreendido e restituído 
à vítima, sendo instau-
rado procedimento para 
apuração da receptação.

“A PC já representou 
pela internação provisória 
do adolescente em outros 
procedimentos, o qual já 
chegou a ser internado, 
mas acabou sendo solto. 
O procedimento que apu-
ra os fatos será conclu-
ído e remetido à Justiça 
com nova representação 
da PCMG pela interna-
ção provisória do adoles-
cente”, ressalta o delega-
do. (Informações/Foto: 
PCMG, dr. Thiago Passos).

Élisson Gonçalves de Macedo, 
17 anos, vítima fatal

Animal morreu no local, a polícia não 
identificou o proprietário

Pedro Lopes Lima, 
47 anos, vítima fatal
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012918 - JOSÉ ALVES PEREIRA NETO, solteiro, maior, en-

genheiro civil, nascido aos 12/04/1995, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Adalberto Hollerba-
ch, 166, Apto. 1, Bairro São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
LUÍS FERNANDO ALVES PEREIRA e MARIA VERÔNICA DE 
LIMA PEREIRA; e THAÍS MELO ALCÂNTARA, solteira, maior, 
advogada, nascida aos 01/03/1996, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Carlos Leonardt, 939, Bair-
ro Ipiranga, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de BERGSON AMARAL 
ALCANTARA e ROGINE MELO ALCÂNTARA; 

012919 - BRENO VEBERLING FREDERICO, divorciado, 
maior, professor, nascido aos 05/11/1981, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Waldemar Rausch, 
65, Centro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de FLORISVALDO ALVES 
FREDERICO e MARIA ALDENIRA VEBERLING FREDERICO; 
e EVANIELE FERREIRA DA SILVA, divorciada, maior, professora, 
nascida aos 11/04/1983, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua José Cirino, 190, Bairro Palmeiras, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VONE HERCULES FERREIRA DA 
SILVA e MARIA ELZA BATISTA DA SILVA; 

012920 - CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA, divorciado, 
maior, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 01/05/1961, não 
informado lugar do nascimento, natural de Teófilo Otoni-MG, 
residente na Travessa Floriano Peixoto, 685 A, Bairro Manoel 
Pimenta, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de BENICIO ALVES DE 
OLIVEIRA e MARIA JOSÉ DE SOUZA COSTA; e LENICE DE 
SOUZA SANTOS, divorciada, maior, auxiliar de enfermagem, 
nascida aos 30/08/1963, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófilo Otoni-MG, residente na Travessa Floriano Peixoto, 685 
A, Bairro Manoel Pimenta, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de JOSÉ 
LOPES DOS SANTOS e LENY GOECKING SANTOS; 

012921 - RENAN GABRIEL CAMPOS OLIVEIRA, solteiro, 
maior, microempreendedor, nascido aos 27/02/1999, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Clotilde 
Loesch Hollerbach, 31, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de VALDINEI BARBOSA DE OLIVEIRA e ELIANE CAMPOS DE 
OLIVEIRA; e MARCELLA BRITO RODRIGUES, solteira, maior, 
microempreendedora, nascida aos 12/03/1990, no Hospital Ester Faria 
de Almeida, natural de Pedra Azul-MG, residente na Avenida Sidônio 
Otoni, 520, Bairro Fátima, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MARCELO 
ALVES RODRIGUES e NÁDIA BRITO RODRIGUES. 

Teófi lo Otoni-MG 14/09/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12918 a 12921
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Cidade

Solenidade de inauguração da nova sede da 
15ª Cia PM Rv e da 15ª Cia PM Meio Ambiente

O evento ocorreu 
na sexta-feira 
(10/09/2021), 
às 10h, com a 

presença de diversas auto-
ridades civis e militares, 
dentre elas o comandante 
geral da PMMG, coronel 
Rodrigo Sousa Rodrigues, 
além do comandante do 
Policiamento de Meio 
Ambiente, coronel Cássio 
Eduardo Soares Fernandes, 
comandante do Policia-
mento Rodoviário, coronel 
Valmir José Fagundes, 
corregedora da PMMG, 
coronel Silma Regina Go-
mes da Rocha Oliveira, 
comandante da 15ª Região 
da Polícia Militar, coronel 
Célio Alves de Menezes 

Jr., superintendente da 
Polícia Rodoviária Fe-
deral em Minas Gerais, 
inspetor Marco Antônio 
Territo de Barros, e do 
diretor do Departamento 
de Edificações e Estradas 
de Rodagem, Robson Car-
lindo Santana Paes Loures.

Após a tradicional ho-
menagem aos veteranos, 
execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro e da fala das 
autoridades, procedeu-se 
ao descerramento da placa 
de inauguração e o desen-
lace da fita inaugural. A 
nova sede foi abençoada 
de forma ecumênica pelo 
padre Acácio Gonçalves 
dos Santos e pelo pastor 
José Marques de Almei-

da. Ao final da concorri-
da solenidade, ocorreu o 
lançamento da operação 
"Rota dos Vales", plane-
jada para comemorar a 
nova sede, que propor-
cionará maior qualidade 
de trabalho e maior con-
forto aos policiais mili-
tares, o que representa 
maior representatividade 
e melhoria na prestação 
de serviços à sociedade.

Anteriormente a sede 
estava em um imóvel alu-
gado, e a nova sede foi 
construída para melhor 
funcionamento da PM 
Rodoviária e PM de Meio 
Ambiente. O comandante 
da 15ª Cia PM Rv, major 
Navarro Christino desta-

ca que, no novo local, vai 
ficar mais próximo da co-
munidade, porque é mais 
acessível, mais visível, e 
tem ainda a vantagem de 
estar às margens do leito 
da rodovia. Navarro des-

taca a facilidade de che-
gar mais rápido em locais 
e situações onde o indiví-
duo teima em descumprir 
a lei. “Realmente é uma 
vitória para a Polícia Mi-
litar e para a população 

também, das zonas rural 
e urbana, sempre que 
precisar da polícia, e vai 
estar mais próximo e mais 
acessível”, disse. (Fo-
tos: Polícia Militar Ro-
doviária, Minas Gerais).


