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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

15ª RPM realiza o 1º 
Curso Regionalizado de 

Policiamento Rural  
Na terça-feira (14/09), 

foi iniciado o 1º Curso 
Regionalizado de Policia-
mento Rural. Na oportu-
nidade, houve a fala e mi-
nistração do coronel Me-
nezes, comandante da 15ª 
Região de Polícia Militar, 
que recebeu os 32 militares 
das 04 unidades e do Meio 
Ambiente pertencentes à 
15ª RPM. Página 6

AMUC vai realizar assembleia 
em Carlos Chagas, no dia 24 

de setembro, sexta-feira
O presidente da Asso-

ciação dos Municípios da 
Microrregião do Vale do 
Mucuri (AMUC), prefeito 
de Caraí, dr. Héber Neiva 
“Vavá”, deixou uma men-
sagem em vídeo, nesta 
terça-feira (14), a todos os 
colegas prefeitos de todos 
os municípios que com-
põem a AMUC, estenden-
do aos colegas prefeitos 
do Vale do Jequitinhonha 
(UMVALE). Página 2

A assembleia vai abranger os vales do Mucuri e Jequitinhonha

Município de Teófilo Otoni 
recebe o selo Direitos 

Humanos da Pessoa Idosa

Em solenidade realizada no dia 23/08/2021, na Casa dos Movimentos Populares, a 
ativista Maria Aparecida Rocha Johnson da causa da pessoa idosa, foi contemplada e home-
nageada com o Selo Direitos Humanos da Pessoa Idosa, com a recepção de alguns idosos 
do seu grupo, a secretária municipal de Assistência Social e outros convidados. Página 2

Polícia Civil apreende 
submetralhadora e 

munições e prende um 
homem em Itambacuri
A PCMG, por meio da 

Delegacia de Itambacuri, 
em cumprimento de man-
dado de busca e apreensão, 
nesta quarta-feira (15/09), 
apreendeu 01 submetra-
lhadora e 49 munições 
em poder de C.P.S., de 
27 anos. De acordo com 
a Polícia Civil, “aportou 
na delegacia informações 
apontando que no imóvel 
do conduzido havia armas 
de fogo e munições, fatos 
que deram ensejo ao pedi-
do de medida cautelar de 
busca e apreensão para o 
imóvel do autor. Página 6
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Cidade/Gerais
Município de Teófilo Otoni 

recebe o selo Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa

Em solenidade re-
alizada no dia 23 de 
agosto de 2021, na Casa 
dos Movimentos Popu-
lares, a ativista Maria 
Aparecida Rocha John-
son da causa da pessoa 
idosa, foi contemplada 
e homenageada com o 
Selo Direitos Humanos 
da Pessoa Idosa, com 
a recepção de alguns 
idosos do seu grupo, a 
secretária municipal de 
Assistência Social, Ma-
ria Helena Costa Salim, 
a equipe do Centro de 
Referência dos Direi-
tos Humanos de Teófilo 
Otoni, vereadora Eliane 
Moreira, além do pú-
blico por meio virtual.

Cida Johnson é co-
ordenadora do grupo 
da terceira idade Hidro-
-Idade, fundadora da 
Associação Amigos da 
Terceira Idade (AATI), 
Referência da Saúde 
do Idoso no município, 
Conselheira Estadual da 
Pessoa Idosa e presiden-
te do Conselho Munici-
pal do Direito da Pessoa 
Idosa. Ela relata que 
já são mais de 14 anos 
percorridos em defesa 
da causa da pessoa idosa, 
buscando mostrar junto à 
sociedade o verdadeiro 
papel de valorização e 
respeito a esse público.

“Receber este selo 
de reconhecimento é de 
suma importância para 
todos nós, em especial 
ao público idoso. Fico 
honrada e feliz mesmo 
em tempos de pandemia 
em poder ofertar algo, o 
cuidado a quem mais pre-
cisa e agradeço a todos os 
envolvidos nesta causa”, 
disse. A ativista relata 
ainda sobre o movimento 
“Vidas Idosas Importam”, 
no qual vem fazendo par-
te. Foi criado no dia 10 
de dezembro - Dia Inter-
nacional dos Direitos Hu-
manos, em 2020. Nasceu 
com o objetivo principal 
de valorizar a pessoa idosa 
na defesa de seus direitos 
e na promoção de sua 
participação na sociedade.

Cida explica que, ins-
pirado no norte-america-
no Black Life Matter (Vi-
das Negras Importam), 
o projeto é uma iniciati-
va do Intercâmbio 60+, 
Movimento Nacional de 
Ativistas dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa 
e tem à frente a coorde-
nadora nacional Sandra 
Rabello (RJ), a coorde-
nadora nacional adjunta 
Sandra Gomes (SP) e 
o articulador nacional 
Crismédio Costa (AL). 
O Movimento propõe a 
promoção de uma cultu-
ra de respeito às pessoas 
idosas, favorecendo a 
visibilidade e o reconhe-

cimento social, com cam-
panhas e ações educativas 
para a desconstrução de 
estereótipos em rela-
ção ao envelhecimento.

Diante de tudo isso, 
Cida Johnson fala que é 
uma responsabilidade e 
comprometimento com a 
causa, pois não vai medir 
esforços para transformar 
a cidade de Teófilo Otoni 
como referência de desa-
fios e conquistas para o 
público idoso. Finalizando 
o evento, foi homenage-
ada a idosa Alma Met-
zker, que completou 108 
anos, no dia 31 de agosto 
de 2021. (Informações/
Fotos: Cida Jonhson).

A ativista Cida Johnson, que há mais de 14 anos luta 
pelos direitos dos idosos, foi homenageada

AMUC vai realizar assembleia 
em Carlos Chagas, no dia 24 

de setembro, sexta-feira

Reabertas inscrições do 
Enem para isentos ausentes 

no exame de 2020

O presidente da Asso-
ciação dos Municípios da 
Microrregião do Vale do 
Mucuri (AMUC), prefeito 
de Caraí, dr. Héber Neiva 
“Vavá”, deixou uma men-
sagem em vídeo, nesta ter-
ça-feira (14), a todos os co-
legas prefeitos de todos os 
municípios que compõem 
a AMUC, estendendo aos 
colegas prefeitos do Vale 
do Jequitinhonha (UMVA-
LE). Vavá anunciou que 
vai ser realizado na sexta-
-feira (24/09/2021), às 
10h, na cidade de Carlos 
Chagas, um grande even-
to, aquele que no dia a 
dia os prefeitos vem de-
senvolvendo, chamando 
a atenção, pedindo que os 
vales tenham vez e voz.

Fala do presidente da 
AMUC, Vavá Neiva: “A 
voz nós estamos ecoando, 

a vez vai depender de todos 
nós. Estamos fazendo uma 
assembleia em Carlos Cha-
gas, no dia 24 de setembro, 
com participação da presi-
dência do Senado, Governo 
de Minas, senadores, depu-
tados federais e estaduais, 
de forma que a gente possa 
criar uma agenda de de-
senvolvimento regional. 
De fato, colocar as nossas 

demandas reais, não as de-
mandas que acham dentro 
dos escritórios em Belo 
Horizonte e Brasília. Nós 
temos que ter vez e voz, 
mas a união traz a força, 
e a força traz o resulta-
do. Depende de cada um 
de nós, depende de você. 
Juntos, nós vamos elevar 
os vales ao espaço que ne-
cessita. Obrigado a todos”.

As inscrições do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021 começam nes-
ta terça-feira (14) para os 
estudantes de baixa renda 
que tiveram isenção de taxa 
na edição do exame em 
2020 e não compareceram 
às provas. As inscrições 
podem ser feitas na Página 
do Participante, sem que 
seja necessário justificar a 
ausência no Enem 2020 ou 
pagar a taxa de inscrição.

O prazo vai até 26 de 
setembro e as inscrições 
são exclusivas para o Enem 
impresso. Os isentos ausen-
tes no Enem 2020 também 
poderão solicitar, até 27 de 
setembro, o atendimento 
especializado e tratamento 
pelo nome social. Para esse 
público, as provas do Enem 
2021 serão aplicadas em 
9 e 16 de janeiro de 2022, 
mesma data da realização 
do Enem para Pessoas Pri-
vadas de Liberdade e jovens 
sob medida socioeduca-
tiva que inclua privação 
de liberdade (Enem PPL).

A aplicação das provas 
nos dias 21 e 28 de novembro 
de 2021 está mantida para 
todos os participantes que já 
tiveram a inscrição confir-
mada no exame, conforme 
previsto no edital regular. 
Ao todo, 3.109.762 pessoas 
foram confirmadas para o 
Enem 2021, nas duas versões 
do exame, impressa e digital. 
Esse foi o menor número 
de inscrições desde 2005.

Decisão do STF - O 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) re-
abriu o prazo de inscrição 
para os isentos ausentes no 
Enem 2020 em cumprimento 
a uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF). A 
medida foi formalizada nesta 
segunda-feira (14) em edital 
complementar publicado 
no Diário Oficial da União.

O valor da taxa de ins-
crição no Enem é de R$ 85 
e, pelas regras do primeiro 
edital, quem teve direito à 
isenção no Enem 2020, mas 
faltou à prova, só poderia 
obter nova gratuidade no 
Enem 2021 se conseguis-
se justificar a ausência. As 
justificativas precisavam ser 
comprovadas documental-
mente, bem como se encai-
xar nas hipóteses previstas, 
que incluíam situações como 
acidentes de trânsito, morte 
de familiar, emergências mé-
dicas e assaltos, entre outras.

Entretanto, o STF en-
tendeu que, em razão da 
pandemia de covid-19, as 
provas do ano passado foram 
aplicadas em um contexto de 
anormalidade, e a exigência 
de comprovação documental 
para os ausentes viola diver-
sos preceitos fundamentais, 
entre eles o do acesso à 
educação e o de erradicação 
da pobreza. Além disso, 
a obrigação imposta pelo 
edital penaliza os estudan-
tes que fizeram a “difícil 

escolha” de faltar às provas 
para atender às recomenda-
ções das autoridades sanitá-
rias de evitar aglomerações.

Quem estivesse com 
covid-19 ou tivesse conta-
to com alguém infectado 
também poderia apresentar 
essa justificativa. Mas o 
candidato que faltou somente 
pelo medo de contaminação, 
por exemplo, ou que não 
pudesse comprovar com 
documentos nenhuma outra 
razão para a falta, não estaria 
coberto pela gratuidade na 
edição do exame deste ano.

Quem tem direito à 
isenção? O novo prazo para 
inscrição com isenção da taxa 
vale para aqueles que compro-
varem ter direito à gratuidade, 
mas sem que precise justificar 
falta na edição anterior do 
exame. Pessoas que cursaram 
todo o ensino médio em esco-
la pública ou que foram bol-
sistas integrais durante toda a 
etapa em escolas particulares 
têm direito à gratuidade na 
inscrição do exame. Alunos 
que estão cursando a última 
série do ensino médio na rede 
pública, no ano de 2021, tam-
bém podem pedir a isenção.

O mesmo vale para 
quem está em situação de 
vulnerabilidade socioeco-
nômica por ser membro de 
família de baixa renda. Nesse 
caso, é preciso comprovar a 
inscrição no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais 
do Governo Federal (Ca-
dÚnico). (Agência Brasil).

A assembleia vai abranger os vales do Mucuri e Jequitinhonha

Presidente da AMUC – prefeito de Caraí, Vavá 
Neiva (Foto/Crédito: Diário Tribuna)
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Gerais
FPM tem mudanças 

com as novas estimativas 
populacionais

O número de habi-
tantes no País chegou a 
213.317.639, em 2021, 
conforme as Estimati-
vas da População di-
vulgadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) 
no dia 27 de agosto. 
O estudo, com data de 
referência em 1º de ju-
lho, leva em conta todos 
os 5.570 municípios 
brasileiros, e é um dos 
parâmetros utilizados 
pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) para 
o cálculo do Fundo de 
Participação de Estados 
e Municípios, além de 
referência para indica-
dores sociais, econô-
micos e demográficos.

Estima-se que a 
população do Brasil 
tenha crescido 0,7% 
em relação a 2020, o 
que altera consequente-
mente o FPM de alguns 
municípios. A mudan-
ça nos coeficientes do 
FPM para o exercício 
de 2022, relativos à 
distribuição do FPM – 
Interior, considera as 
estimativas populacio-
nais de 2021, sendo que 
esta divulgação anual 
obedece ao artigo 102 
da Lei 8.443/1992 e 
também da Lei Com-
plementar 143/2013. 

Contestação - Os 
municípios tiveram até 
o dia 15 de setembro 
de 2021, para enca-
minhar ao IBGE suas 
contestações referen-
tes às estimativas po-
pulacionais, formal-
mente documentadas e 
direcionadas ao órgão. 
Lembrando que as es-
timativas populacio-
nais são fundamentais 
para o cálculo de indi-
cadores econômicos 
e sociodemográficos 
nos períodos intercen-
sitários e são, também, 
um dos  parâmetros 
utilizados pelo Tribu-
nal de Contas da União 
na distribuição do Fun-
do de Participação de 
Estados e Municípios. 
Essa divulgação anual 
obedece ao ar t .  102 
da Lei 8.443/1992 e 
à Lei Complementar 
143/2013.

FPM alterado  - 
Conforme a estimati-
va do IBGE, da popu-
lação residente em 1º 
de julho de 2021, e o 
Decreto Lei Federal nº 
1.881, de 27 de agosto 
de 1981, que define o 
enquadramento do mu-
nicípio segundo a faixa 
de habitantes no Fundo 
de Participação dos mu-
nicípios, fica estimado 
até a publicação definiti-
va pelo TCU o seguinte 
quadro para os municí-
pios de Minas Gerais:

• Sete municípios 
(Extrema, Igarapé, Ma-
nhuaçu, Passos, Patrocí-
nio, Santa Rita do Sapu-
caí e São João do Paraíso) 
terão seus coeficientes 
aumentados para 2022 
e, consequentemente, 
o orçamento anual do 
fundo será, em média, 
R$ 2,5 milhões superior.

• Seis municípios 
(Alvorada de Minas, 
Mendes Pimentel, Res-
plendor,  Senhora de 
Oliveira, Serra Azul de 
Minas e Santo Antônio 
do Aventureiro) não tive-
ram nenhuma alteração 
da última estimativa de 
população em 2020 para 
a de 2021. No entanto, 
permaneceu o mesmo 
número de habitantes 
nas duas últimas estima-
tivas do IBGE e o mes-
mo coeficiente do FPM.

• Nos demais, houve 
mudanças no número 
de habitantes, mas não 
o suficiente para mudar 
o coeficiente do FPM. 
Cabe ressaltar que, para 
oito municípios (Brasília 
de Minas (31), Ipuiu-
na (33), Nova Resende 
(44), Itamogi (67), Ita-
guara (75), Poço Fundo 
(81), Carneirinho (86) e 

Martinho Campos (88)) 
são necessários menos 
de 100 habitantes para 
mudar de faixa no FPM.

A assessoria do de-
partamento de Econo-
mia da AMM elaborou 
o estudo “Estimativa dos 
Coeficientes do FPM- 
Minas Gerais – 2022”. 

Efeitos da pande-
mia - Essas estimativas 
populacionais não incor-
poram os efeitos da pan-
demia. De acordo com o 
gerente de Estimativas e 
Projeções de População 
do IBGE, Márcio Mit-
suo Minamiguchi, dados 
preliminares do Registro 
Civil e do Ministério da 
Saúde apontam para um 
excesso de mortes, prin-
cipalmente entre ido-
sos, e diminuição dos 
nascimentos. É possí-
vel que também tenham 
ocorrido alterações nos 
fluxos migratórios. As 
implicações disso no 
tamanho da população, 
contudo, serão verifi-
cadas a partir do próxi-
mo Censo Demográfico.

“Como a pandemia 
ainda está em curso e 
devido à ausência de 
novos dados à respeito 
da migração, que, junta-
mente com a mortalidade 
e a fecundidade, consti-
tuem as chamadas com-
ponentes da dinâmica 
demográfica, ainda não 
foi elaborada a projeção 
da população para os es-
tados e o Distrito Federal 
que incorpore os efeitos 
do contexto sanitário 
atual na população”, ex-
plica Minamiguchi. Mais 
informações com a as-
sessora do departamento 
de Economia da AMM, 
Angélica Ferreti, pelo 
telefone (31) 2125-2430.

Os gestores puderam encaminhar ao IBGE as contestações 
referentes às estimativas populacionais, formalmente documentadas 

e direcionadas ao órgão, até o dia 15 de setembro de 2021

Rodrigo Pacheco diz que 
Senado vai analisar regras 

eleitorais em setembro

FPM: prefeituras recebem 
primeira parcela do mês 

de setembro de 2021

Brasília – Nesta quar-
ta-feira (15), o presidente do 
Congresso Nacional, Rodri-
go Pacheco, afirmou que o 
Senado Federal vai apreciar, 
ainda neste mês, as regras 
eleitorais para o próximo 
pleito oriundas da Câmara 
dos Deputados. O senador 
mineiro citou a PEC 125, 
de 2011, que prevê a volta 
das coligações na escolha de 
deputados e vereadores, e o 
Novo Código Eleitoral (PLP 
112/2021), que consolida 
a legislação sobre o tema 
e atribuições do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

“Exatamente hoje, nós 
estamos discutindo na Co-
missão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado 
matérias de cunho eleitoral 
para o processo eleitoral 
dos próximos anos, em 
especial essa questão das 
coligações que o Senado 
vai decidir, já que a Câmara 
também decidiu recente-
mente a respeito disso. É 
importante que o Senado 
aprecie ainda no mês de 
setembro as regras eleitorais 
para a próxima eleição”, 
detalhou, após participação 
no Encontro Municipa-
lista Goiano, em Goiânia.

A primeira parcela do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) dos mu-
nicípios mineiros de se-
tembro será no valor de R$ 
609.285.155,75. Os recur-
sos entraram nas contas das 
prefeituras na sexta-feira, 
dia 10. Pela segunda vez 
no ano, o primeiro decêndio 
teve crescimento de 100%, 
pois a primeira vez que 
isso ocorreu foi em julho.

O primeiro repasse do 
mês tende a ser maior, re-
presentando quase a metade 
da cifra total do mês. A base 
de cálculo da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) 
considera a arrecadação dos 
Impostos de Renda e Sobre 
Produtos Industrializados 
(IR e IPI) entre o dia 20 e 
o dia 30 do mês anterior.

Quando se considera 
a retenção do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fun-
deb), o montante nacional 
reduz de R$ 121,8 milhões 
para R$ 487.428.124,60. 
Além disso, o crescimento 
do primeiro decêndio reduz 

Ainda nesta quarta-feira, 
Pacheco e o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ar-
thur Lira, vão se reunir com 
os líderes das duas Casas 
para tratarem sobre esse e 
outros assuntos do Parlamen-
to. Um deles é o novo Refis, 
um programa de negociação 
para impostos de devedores 
da União. “Apreciaremos 
no Congresso os projetos 
relativos à reforma tribu-
tária, alguns que já foram 
encaminhados pela Câmara 
e outros que já foram, inclu-
sive, aprovados pelo Senado 
e aguardamos um posiciona-
mento dos deputados fede-
rais, como é o caso do Refis, 
muito esperado pelo setor 
empresarial, pelas pessoas 
que precisam se regulari-

zar tributariamente”, disse.
Municipalismo - No 

encontro com os prefeitos 
de Goiás, a convite do se-
nador Luiz do Carmo, Ro-
drigo Pacheco destacou que 
uma das formas de o Brasil 
sair das diversas crises que 
enfrenta, como a sanitária 
e a econômica, passa pela 
descentralização, dando 
mais atribuição de respon-
sabilidades e autonomia 
para os municípios. “Por-
tanto, as políticas públicas 
têm que estar próximas 
das pessoas e devem ser 
feitas pelos gestores mu-
nicipais. Essa engrenagem 
federativa que valoriza os 
municípios é muito interes-
sante para o país”, declarou 
o presidente do Senado.

para 89,35% quando se 
aplica a inflação do período.

De janeiro até agora, 
as prefeituras brasileiras 
receberam R$ 98 bilhões, o 
que é 36,25% maior que a 
soma anual de R$ 77 bilhões 
repassados no mesmo perí-
odo de 2020. Mesmo consi-
derando a inflação, o FPM 
fica positivo em 27,16%, e 
mantém a tendência de cres-
cimento conferida ao longo 
do ano, em que os muni-
cípios receberam o Fundo 
com aumento de 54,06% 
em maio; 63,67% em ju-
nho; e 63,28% em agosto.

Dados - Como ainda 
não saíram os dados pre-
liminares da arrecadação 
nacional, as entidades mu-
nicipalistas entendem que 
o crescimento seja causado 
pelo resultado da econo-

mia. O último relatório da 
Receita Federal, publicado 
dia 25 de agosto, aponta 
aumento real de 35,47% no 
recolhimento de impostos, 
contribuições e demais re-
ceitas federais – um total 
R$ 171,27 bilhões em julho. 
Os especialistas alertam 
ainda que o crescimento é 
completamente atípico e os 
gestores devem manter suas 
programações financeiras 
para não serem pegos de 
surpresa caso a arrecadação 
nacional caia nos próximos 
dias. (Fonte: AMM, com 
informações da STN e da 
Agência CNM de Notícias).

Mais informações com 
a assessora do departamen-
to de Economia da AMM, 
Angélica Ferreti, pelo te-
lefone (31) 2125-2430. 
(Foto: Pixabay - AMM)
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Gerais
Remanejamento de doses 

vai ampliar cobertura 
vacinal em Minas Gerais

A Secretaria de Es-
tado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG) infor-
mou, nesta terça-feira 
(14/09), que vai remane-
jar doses de CoronaVac 
em cerca de 400 municí-
pios que já completaram 
a vacinação de adultos 
com a primeira dose con-
tra Covid-19. O objetivo, 
segundo o secretário de 
Estado de Saúde, o mé-
dico Fábio Baccheretti, 
é equalizar a cobertu-
ra vacinal da chamada 
D1 em todo o estado. 

“Essa ação é impor-
tante para que a gente 
não fique com doses de 
CoronaVac sobrando em 
alguns municípios, sendo 
que em outros lugares há 
população adulta para 
ser imunizada. A Co-
ronaVac não pode ser 
usada nem como reforço, 
nem no público ado-
lescente. Então, essa é 
uma forma de fazermos 
todos os municípios do 
estado estarem juntos 
na vacinação”, avaliou o 
secretário, em coletiva à 
imprensa. A medida está 
prevista na Deliberação 
CIB/SUS-MG 3.508, de 
3 de setembro de 2021.

Com esta decisão, o 
Estado também poderá 
redirecionar cerca de 650 
mil vacinas da Pfizer, 
recebidas nesta semana 
para aplicação da dose 
de reforço em idosos 
acima de 70 anos que 
completaram seu esque-
ma vacinal há seis meses, 
em imunocomprometi-
dos e em adolescentes.

Baccheretti ressal-
tou que, com a delibe-
ração, obrigatoriamente 
os municípios precisam 
informar à SES sobre 
a conclusão da vacina-
ção da população adulta 
com a primeira dose, o 
que permite que a pasta 
promova o repasse e a 
utilização do excedente 
o mais breve possível. 
“Isso possibilita que se 
inicie a vacinação de 
adolescentes e a aplica-
ção da dose de reforço. 
Um exemplo é o de São 
Joaquim de Bicas, que 
já está vacinando ado-
lescentes e fazendo o 
reforço em idosos. As 
vacinas da CoronaVac 
que sobraram no mu-
nicípio foram enviadas 

para Igarapé, que avançou 
para chegar ao público 
de 18 anos”, explicou.

Outro ponto aborda-
do pelo secretário foi em 
relação à utilização das 
vacinas destinadas para 
primeira e segunda doses. 
“Alguns estados e municí-
pios estão, muitas vezes, 
utilizando a segunda dose 
como primeira. As Notas 
Técnicas da Secretaria 
respeitam muito o Progra-
ma Nacional de Imuniza-
ções, e nós sempre manda-
mos a segunda dose para 
os municípios conforme 
orientado pelo Ministé-
rio da Saúde. A D2 não 
pode ser usada como D1”, 
enfatizou o secretário.

Na coletiva, Fábio 
Baccheretti também ex-
plicou sobre as vacinas 
CoronaVac que tiveram 
lotes interditados pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). 
“Nós fizemos uma verifi-
cação junto às Regionais 
e identificamos que não 
há, até o momento, relato 
da aplicação dessas doses 
que estão bloqueadas pela 
Anvisa. A secretaria segue 
acompanhando.”, disse.

AstraZeneca - Bac-
cheretti falou ainda da 
perspectiva de recebimen-
to, nos próximos dias, de 
mais doses do imunizante 
da Fiocruz/AstraZeneca. 
“Há expectativa de que 
no fim de semana o Es-
tado receba e comece a 
normalizar essa entrega 
para todos os municípios”, 
sinalizou. Até o momento, 
não há orientação do Mi-
nistério da Saúde para a 
utilização da vacina Pfizer 
para completar a vaci-
nação de quem recebeu 
a Astrazeneca como D1.

Cenário epidemioló-
gico - Conforme os dados 
apresentados, os índices 
de casos e óbitos estão 
menores do que aqueles 
registrados no pico da 

epidemia em 2020. “A va-
cinação mudou de forma 
segura a pandemia no es-
tado. Tivemos redução das 
internações em todas as 
idades. Menos de 30% de 
UTIs estão ocupadas por 
conta da Covid-19. É uma 
fotografia do sistema”, 
comentou Baccheretti.

Nesse contexto, a 
atenção das redes de saú-
de se volta à população 
mais vulnerável, o que 
denota a importância da 
dose de reforço. “A gente 
percebe uma redução das 
internações em todas as 
idades à medida que a 
vacinação vai crescen-
do”, disse o secretário, 
lembrando que esse fator 
reforça a possibilidade de 
que as internações passem 
a ser mais comuns entre 
os idosos. “Ou seja, o 
idoso continua sendo mais 
vulnerável à pandemia”.

Retomada e legado - 
Ainda durante a coletiva, 
Fábio Baccheretti comen-
tou a intenção do Governo 
do Estado em incentivar a 
realização de mais de 275 
mil cirurgias eletivas, com 
investimentos financeiros 
para que as filas de acesso 
a esse tipo de procedimen-
to nos municípios possam 
voltar a patamares ante-
riores aos da pandemia.

O secretário tam-
bém destacou a aplicação 
de R$ 370 milhões para 
Atenção Primária, ações 
para apoiar os municípios 
na formação de equipes 
de Saúde da Família e a 
solicitação da SES-MG, 
junto ao Ministério da 
Saúde, para o custeio de 
890 leitos de UTI habili-
tados durante a pandemia. 
“Estamos muito empe-
nhados para que tenha-
mos algumas estruturas 
que possam permane-
cer”, finalizou. (Foto: Fá-
bio Marchetto/SES-MG 
- Secretaria de Estado 
de Saúde - SES-MG).

Objetivo da Secretaria de Saúde é direcionar imunizantes que 
estão sobrando em alguns municípios para outros que ainda não 

completaram a primeira dose da população acima de 18 anos

Sebrae e BB fecham parceria com Ministério das Comunicações 
para levar internet à mais de 1,2 mil cidades

Wi-Fi Brasil vai instalar mais 
de mil pontos de internet 

banda larga gratuita

O Sebrae e o Banco 
do Brasil formalizaram 
parceria com o Ministério 
das Comunicações para 
integrarem o Programa 
Wi-Fi Brasil, que irá levar 
mais de 1,2 mil pontos de 
internet banda larga para 
cidades com pouca ou 
nenhuma conexão no país. 
O Acordo de Cooperação 
foi assinado, na tarde desta 
terça-feira (14), com a pre-
sença do ministro das Co-
municações, Fábio Faria, o 
presidente do Sebrae, Car-
los Melles, o presidente do 
Banco do Brasil, Fausto 
de Andrade, e a presiden-
te da Fundação Banco 
do Brasil, Eveline Susin.

Para o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, o 
Wi-Fi Brasil é um pro-
grama com potencial para 
impactar positivamente to-
das as cadeias produtivas 
dos municípios, inclusive 
os micro e pequenos ne-
gócios. “Esse programa 
traz esperança, desenvol-
vimento e crescimento 
embutido no pacote da 
conectividade. Nada hoje 
é mais inclusivo do que o 
acesso à internet. Quando 
falamos em levar conexão, 
estamos falando de mais 
independência e inovação 
para todos os moradores. 
São alunos, pais, empre-
endedores, comerciantes. 
Todos serão beneficiados 
com a agilidade que a 
internet oferece”, afirmou.

O ministro Fábio Fa-
ria destacou que levar 
conexão para as cidades 
que ainda não possuem o 
recurso é uma das priori-
dades da pasta, pois signi-

fica levar inclusão digital 
e também social para re-
giões menos favorecidas. 
“Assim que assumimos 
esse governo, tínhamos 
mais de 48 milhões de pes-
soas sem internet no país. 
Temos trabalhado incan-
savelmente para reduzir 
esse problema social. O 
programa Wi-Fi Brasil já 
instalou mais de 14 mil 
pontos de internet, aten-
dendo 10 mil escolas, 700 
unidades de saúde e 400 
aldeias indígenas. Agora, 
com a parceria do Sebrae 
e do Banco do Brasil, 
vamos chegar a pelo me-
nos mais mil municípios. 
Estamos avançando na 
democratização de um ser-
viço essencial”, observou.

Fausto de Andrade, 
presidente do BB, falou 
sobre a experiência ao 
visitar as cidades que 
receberam os primeiros 
pontos de internet fruto 
da parceria. “O acesso à 
internet tem o poder de 
expandir as oportunidades 
das pessoas. Nós podemos 
experimentar a alegria da 
população, a alegria das 
crianças com a chegada do 
wi-fi. Ao falar com elas, eu 
senti que ao se conectarem 

com o mundo, aumentam 
as expectativas e os so-
nhos de vida”, lembrou.

Segundo Andrade, os 
mais de 1,2 mil pontos de 
internet instalados pelo 
BB e pelo Sebrae, irão 
levar além da inclusão di-
gital, uma inclusão global. 
“Os principais objetivos 
dessa parceria é oferecer 
mais acesso ao conheci-
mento e às tecnologias, 
dar novas perspectivas 
profissionais e quebrar 
as distâncias geográficas 
através da conexão. Essa 
é a receita para fomentar o 
desenvolvimento”, disse.

Wi-Fi Brasil - O pro-
grama do governo fede-
ral está em andamento 
com atuação principal-
mente nas regiões Norte 
e Nordeste do país, be-
neficiando mais de 8,5 
milhões de pessoas. Já 
foram instalados mais de 
14 mil pontos de internet, 
atendendo mais de 3 mil 
municípios brasileiros, 
com cobertura de internet 
banda larga de acesso 
gratuito à população, em 
locais como escolas públi-
cas, centros de assistência 
social, unidades de saú-
de, aldeias, entre outros.
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Opinião/Gerais
Juiz mantém justa causa 

de empregado que 
assediou colega de trabalho

O juiz Leonardo 
Toledo de Resende, 
titular da 2ª Vara do 
Trabalho de Varginha, 
confi rmou a justa causa 
de um ex-empregado 
de supermercado que 
assediou uma colega 
de trabalho. Na ação, o 
trabalhador pedia que a 
justa causa fosse afas-
tada, alegando que a 
penalidade foi aplicada 
com rigor excessivo 
e sem observância da 
gradação das penas. 
Isso porque não rece-
beu advertência verbal 
ou escrita antes de ser 
dispensado por justa 
causa. O supermercado, 
por sua vez, defendeu 
a validade da medida, 
apontando que o autor 
cometeu falta grave 
capaz de comprome-
ter a continuidade do 
liame de emprego, ao 
praticar atitudes contra 
a colega de trabalho, 
que acarretaram “de-
sequilíbrio, inseguran-
ça e aborrecimento no 
ambiente de trabalho”.

Ao decidir o caso, 
o julgador deu razão ao 
empregador. A decisão 
se baseou no depoimento 
da própria vítima do as-
sédio, que confi rmou to-
das as motivações apre-
sentadas pela empresa 
para a dispensa do em-
pregado. A trabalhadora, 
que atua no supermer-
cado como operadora 
de caixa desde maio de 
2019, esclareceu que o 
reclamante não era seu 
chefe e que jamais teve 
relacionamento amoroso 
com ele. Segundo ela, 
também nunca houve 
qualquer briga ou dis-
cussão entre os dois.

No depoimento, 
a operadora de caixa 
relatou que o colega 
de trabalho a perseguia 
dentro da loja, querendo 
saber o motivo de ela 
não estar conversando 
com ele. No dia 31 de 
outubro de 2019, estava 
no estacionamento com 
uma amiga, quando o 
homem se aproximou e 
tentou beijá-la. Ela o im-
pediu, dizendo que eram 

somente colegas de traba-
lho. Dias depois, o autor 
se dirigiu ao seu caixa, 
afi rmando que ela havia 
sido vista com colega no 
banheiro do supermer-
cado. Ele a chamou de 
vagabunda. Os fatos rela-
tados foram levados à ge-
rência tanto pela própria 
operadora de caixa como 
por colegas de trabalho.

O reclamante foi dis-
pensado por justa cau-
sa no dia seguinte ao 
ocorrido. A trabalhadora 
contou que, após o desli-
gamento, decidiu solicitar 
uma medida protetiva 
contra ele, porque fi cou 
com medo. Mesmo já 
tendo saído do emprego, 
o homem retornou ao 
supermercado (local de 
trabalho) e ainda enviou 
um presente para ela.

As atitudes do ex-
-empregado, que moti-
varam a justa causa, com 
base no artigo 482 da 
CLT, constaram também 
do boletim de ocorrência 
policial lavrado e servi-
ram de fundamento para 
o deferimento de medida 
protetiva em favor da 
trabalhadora assediada. 
A medida proibiu o acu-
sado de se aproximar da 
vítima, devendo manter-
-se a uma distância de, 
no mínimo, 200 metros, 
ou à distância de uma 
esquina e outra do mesmo 
lado da rua. O homem 
também foi proibido “de 
manter qualquer espécie 
de contato com a ofen-
dida, quer por carta, por 

telefone, através de reca-
dos, sinais, entre outros 
meios de comunicação”.

Para o juiz senten-
ciante, houve falta grave 
capaz de levar à quebra 
da confi ança necessária à 
continuidade da relação 
de emprego. Acatando a 
tese da defesa, ele pon-
derou que as atitudes 
praticadas contra a colega 
desequilibraram o am-
biente de trabalho, geran-
do insegurança e inconve-
nientes, que, realmente, 
não poderiam ser tole-
rados pelo empregador.

Na decisão, asseve-
rou que o patrão tem 
o “dever legal de man-
ter um ambiente laboral 
equilibrado e saudável, 
não permitindo práti-
cas tendentes a gerar da-
nos de natureza moral 
ou emocional aos seus 
trabalhadores”. O autor 
admitiu ao juiz ter conhe-
cimento da medida prote-
tiva contra ele deferida.

“Considero que a re-
ação do reclamado deu-
-se a tempo, modo e na 
proporção adequada, com 
observância dos requi-
sitos para o exercício 
do poder disciplinar”, 
concluiu, julgando im-
procedentes os pedidos 
formulados na petição 
inicial. Não cabe mais 
recurso da decisão. O 
processo já foi arquivado 
defi nitivamente. (Secre-
taria de Comunicação 
Social - Notícias Jurídicas 
- Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região).

As atitudes do trabalhador relatadas em boletim de 
ocorrência serviram de fundamento para a concessão de 

medida protetiva e motivaram a justa causa aplicada

Faleceram dois cidadãos 
de Teófi lo Otoni

Por Humberto Barbosa

A semana amanheceu 
com a triste notícia das mor-
tes, do bancário aposentado 
e outro cidadão muito re-
lacionado com a educação 
e com o esporte. Edwaldo 
Ramalho era funcionário 
aposentado pelo Banco do 
Brasil e Harry Hoffmann 
tinha uma estreita relação 
com a educação e com o 
esporte. Edwaldo deixa 
esposa, dona Martha Maria 
Miglio, duas irmãs Rosali 
e Rosani e as fi lhas Juliana 
e Cinara. Desconhecemos 
preferência esportiva dele 

e se já exerceu alguma 
atividade desse tipo. É fi -
lho de Zacarias Ramalho 
e dona Cirene Ramalho. 
Nasceu em Teófi lo Otoni, 
morreu e foi cremado em 
Belo Horizonte. Deixa uma 
legião de amigos entre os 
colegas e clientes do banco.

Harry Hoffmann era 
muito voltado ao esporte 
através da Liga e nas es-
colas, como professor de 
matemática, física e edu-
cação física. Seus filhos 
gostam de lidar com com-
putadores. Foi empregado 

Harry HoffmannEdwaldo Ramalho

do Rodoviário Ramos. Já 
fez parte da Junta Disci-
plinar da LDTO, e outras 
atividades dentro da men-
tora. Volta e meia batia sua 
peladinha como convida-
do em ocasiões festivas, 
como o Torneio Society de 
1981 na sede do América.

Era casado com Au-
rian Couto Hoffmann (já 
falecida). Deixou 05 fi-
lhos: Hariany, Hendrick-
son, Hildeany, Harley e 
Harriete, 12 netos e 05 
bisnetos. Foi Maçom, grau 
33, venerável de várias 
lojas maçônicas, sendo a 
última a Acácia Dourada.
Nasceu em Teófi lo Otoni, 
em 11/11/1939, faleceu 
em 12/09/2021, às 5h40, 
por insufi ciência cardíaca.
Hoffmann faz parte da co-
munidade germânica. Uma 
criatura humilde que sabia 
conquistar e manter ami-
zades duradouras. Con-
tribuiu bastante para en-
grandecer o nosso esporte.
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Segurança Pública
Polícia Civil apreende 

submetralhadora e 
munições e prende um 
homem em Itambacuri

Homem é preso por 
ameaçar a companheira 

em Virgem da Lapa

GEPAR do 19º Batalhão 
apreende drogas no Bairro 

Manoel Pimenta

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da 5ª 
Delegacia de Polícia Civil 
de Itambacuri, em cum-
primento de mandado de 
busca e apreensão, nesta 
quarta-feira (15/09/2021), 
apreendeu 01 submetra-
lhadora e 49 munições em 
poder de C.P.S. de 27 anos.

De acordo com a Po-
lícia Civil, “aportou na 
delegacia informações 
apontando que no imóvel 
do conduzido C.P.S. havia 
armas de fogo e munições, 
fatos que deram ensejo ao 
pedido de medida cautelar 
de busca e apreensão para 
o imóvel do autor, o qual 
foi alvo de diligências poli-
ciais da equipe de Itamba-
curi, sendo apreendidos na 
residência a arma de fogo 
e munições buscadas”.

O delegado de Itam-
bacuri, dr. Eduardo Gil, 
destaca que a arma de 
fogo e munições apreen-

Na terça-feira (14/09), 
em Virgem da Lapa, a Po-
lícia Militar foi procurada 
por uma mulher que afir-
mava ter sido ameaçada de 
agressão física e de morte 
pelo seu amásio. A vítima 
informou aos policiais que 
está grávida, no 6° mês de 
gestação, e que seu com-
panheiro queria obrigá-la a 
ir com ele para o trabalho 
e, ao mesmo tempo, dar 
conta dos afazeres domés-
ticos e almoço para ele. 
Além disso, estaria lhe fa-
zendo falsas acusações de 
estar lhe traindo e tentava 
abalá-la psicologicamente 
e amedrontá-la, dizen-
do que "havia queimado 
a sua ex-companheira, 
colocando-lhe em pneus 
e ateando fogo, e que não 
era homem de bater em 
mulher e sim de matar".

O casal teria discutido 
e que deixou o seu compa-

didas apresentavam todos 
os elementos necessários 
de funcionalidade e le-
talidade, sendo capazes 
de ofender a integridade 
física de terceiros e po-
tencializar danos alheios.

Com base na sistemá-
tica da Lei 10.826/06 e 
considerando as especifi-
cações da arma e o calibre 
das munições, apresentou-
-se no cenário uma conduta 
ilícita que possibilitou o 

arbitramento de fiança 
pelo delegado de polícia, 
sendo o conduzido pos-
to em liberdade após o 
cumprimento das forma-
lidades da praxe admi-
nistrativa. Participaram 
da operação: delegado de 
polícia, dr. Eduardo Gil. 
Investigadores: Anderson, 
Cristiano e Glauzelanio. 
Escrivão de polícia: Emí-
dio. (Informações/Foto: 
PCMG, dr. Eduardo Gil).

nheiro bastante nervoso, 
tendo pegado uma faca e 
dito "espera aí que você 
vai ver o que vou fazer 
contigo", momento em que 
a vítima correu para a rua 
e foi para o quartel. Logo 
após entrevistar a vítima, 
os militares foram ao local 
de trabalho do seu compa-
nheiro e ele foi abordado e 
preso. Na gaveta da mesa 
em que ele estava sentado, 
os policiais encontraram 
uma faca do tipo peixeira, 
cabo plástico de cor preta 
que a vítima reconheceu 
como sendo a mesma que 
seu companheiro usou 
para ameaçá-la, e a arma 

branca foi apreendida.
O homem informou 

aos policiais que já foi 
preso e cumpriu pena por 
roubo e violência domés-
tica contra sua ex-esposa 
e embriaguez ao volante, 
crimes ocorridos no Esta-
do de São Paulo. Ele foi 
preso em flagrante delito, 
cientificado dos seus di-
reitos e garantias constitu-
cionais e, após os demais 
procedimentos policiais 
militares de praxe, foi 
apresentado na delegacia 
de Polícia Civil de Araçu-
aí. (Assessoria de comu-
nicação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).

15ª RPM realiza o 1º 
Curso Regionalizado de 

Policiamento Rural  

Na terça-feira (14/09), 
foi iniciado o 1º Curso 
Regionalizado de Po-
liciamento Rural. Na 
oportunidade, houve a 
fala e ministração do 
coronel Célio Alves de 
Menezes Junior, coman-
dante da 15ª Região de 
Polícia Militar, que re-
cebeu os 32 militares 
das 04 unidades e do 
Meio Ambiente perten-

centes à 15ª RPM, e fez a 
abertura oficial do curso.

O coronel Menezes 
inseriu os militares no 
contexto atual da área 
rural da RPM, fez votos 
de bom curso a todos, e 
destacou as expectativas, 
mediante esta oportuni-
dade de qualificação que 
vai de encontro ao plano 
de Gestão Estratégica 
estabelecido pelo coman-

do geral da instituição.
O curso terá a dura-

ção de 04 dias e capacitará 
os 32 militares a atuarem 
de forma ativa, através da 
prevenção, mobilização 
social e repressão quali-
ficada em âmbito rural, 
fomentando a preparação 
e qualificação dos mili-
tares pertencentes à 15ª 
região. (Informações/Fo-
tos: PMMG, 15ª RPM).

Teófilo Otoni - O 
Grupo Especializado em 
Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 19º 
Batalhão de Polícia Militar 
realizou uma incursão no 
Bairro Manoel Pimenta 
(Morro Eucalipto), segun-
do a PM, em local consi-
derado como zona quente 
de criminalidade (ZQC).

 Após monitoramento 
e diligência em local de 
difícil acesso utilizado 

pelo tráfico de drogas, 
os militares localizaram 
um pacote contendo 240 
gramas de pasta base de 
cocaína e vários microtu-
bos vazios. Os materiais 
foram encaminhados à 
delegacia de Polícia Ci-
vil para as medidas de 
polícia judiciária. Equipe 
GEPAR: sargento Mikael, 
cabo Abrantes e soldado 
Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão e localizou 
na residência do alvo o armamento e munições
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 UNIMED TEÓFILO OTONI 
COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO LTDA, denominada UNI-
MED TRÊS VALES ,  inscrita no 
CNPJ sob o nº 66.343.559/0001-22,
com sede à Rua Alexandre Mattar, 
n° 137, Bairro São Diogo, Teófilo 
Otoni/MG, CEP: 39.803-075, repre-
sentada pela Diretora Presidente, Drª. 
VERA LUCIA LAUAR, brasileiro, 
casado, médico, inscrito no CPF sob 
o n° 521.208.136.04, e pela Diretor 
Médico Social, Dr. ADAIL JAQUES 
PRATES RODRIGUES, brasileiro, 
casado, médico, inscrito no CPF sob 
o n° 422.940.456-53, na forma da lei, 
FAZ SABER a todos quantos virem 
o presente edital, ou dele conheci-
mento tiverem para SOLICITAR O 
COMPARECIMENTO à sede da 
UNIMED TRÊS VALES, dentro 
de 30 (trinta) dias a contar desta 
publicação, do Srs(a) relacionados 
abaixo, não encontrado no endereço 

domiciliar anteriormente fornecido, 
com a finalidade de regularização de 
seu contrato de plano de saúde. 

2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 4 7 6 0 0 
141.972.276**; 202208504131500 
897.123.666**; 202208509520000 
157.039.976**; 202228057475100 
959.407.405**; 202208402587200 
907.772.986**; 202208403074700 
042.234.376**; 202227754556800 
097.179.286**; 202208509383400 
091.224.206**; 202208509552600 
038.283.646**; 202208509585100 
111.256.856**; 202208509348200 
112.165.446**; 202228354141700 
110.878.346**; 202208509387500 
103.335.246**.

Teófi lo Otoni/MG, 
15 Setembro de 2021

UNIMED TRÊS VALES
VERA LUCIA LAUAR

Diretora Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM 
PRAZO DE 30 DIAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE ITAMBACURI – MG

Pregão (Presencial) nº 12/2021. Aviso de Licitação. 
O SAAE de Itambacuri torna público que irá realizar às 
8 horas e 30 minutos do dia 30 de Setembro de 2021, 
licitação pública na modalidade Pregão (Presencial) para 
a contratação de FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS 
para o SAAE de Itambacuri. Os interessados poderão 
retirar o Edital no Edifício sede do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, Rua Professor Mendonça, nº 36, CEP: 
39830-000, Centro, Itambacuri-MG ou solicitar o envio 
através e-mail cplpregoeiro@hotmail.com. Informações 
complementares poderão ser obtidas através do telefone 
33-3511-1405 – Gilmar Pereira Duarte, Pregoeiro.
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012922 - GUSTAVO GOMES DOS SANTOS, solteiro, maior, vigilante, 

nascido aos 29/04/1995, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Ismael Almeida de Souza, 126, Bairro Jardim Iracema, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO MARTINHO DOS SANTOS e 
GISLENE GOMES RIBEIRO; e ANA CLAUDIA SOUZA OLIVEIRA, sol-
teira, maior, auxiliar de escritório, nascida aos 22/06/1997, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Soriano de Souza, 
156, Bairro Alto Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ ROBERTO 
DOS SANTOS OLIVEIRA e LIDIOMAR EMILIA DE SOUZA OLIVEIRA; 

012923 - ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA, divorciado, maior, 
trabalhador braçal, nascido aos 25/01/1984, não informado lugar do nasci-
mento, natural de Governador Valadares-MG, residente no Córrego Criciúma, 
Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GERALDO PEREIRA DE SOUZA 
e IRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA; e JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA, 
solteira, maior, do lar, nascida aos 10/09/1998, no Hospital Ouro Verde de 
Minas, natural de Ouro Verde de Minas-MG, residente no Córrego Criciúma, 
Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VALDEMAR FERREIRA DE 
SOUZA e AUREA APARECIDA DE OLIVEIRA; 

012924 - ALFREDO JOSÉ DA SILVA NETO, divorciado, maior, produtor 
rural, nascido aos 28/01/1976, no Distrito de Pedro Versiani, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Fazenda Córrego da Prata, Distrito de Pedro Versiani, 
Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de DJALMA JOSÉ DA SILVA e SEBAS-
TIANA DE PASSOS SILVA; e GRASIELE FROEDE, solteira, maior, advogada, 
nascida aos 31/03/1977, no Hospital Balbina Bragança, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Teófi lo Rocha, 474, Bairro Teófi lo Rocha, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de JOÃO WALDEMAR FROEDE e ZILDA HUHN FROEDE; 

012925 - EDMILSON DE SOUZA TEIXEIRA, divorciado, maior, 
motoboy, nascido aos 02/12/1965, não informado lugar do nascimento, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Soares da Costa, 67, Bairro Concórdia, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VALDIZAR TEIXEIRA DO NASCIMENTO 
e AURENITA DE SOUZA TEIXEIRA; e FRANCIELE DOS SANTOS DOS 
SANTOS, solteira, maior, manicure, nascida aos 05/05/1994, na Maternidade 
Dr. Edmundo Leite, natural de Cruz das Almas-BA, residente na Rua Soares 
da Costa, 67, Bairro Concórdia, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de PROFIRIO 
BISPO DOS SANTOS e ROSÂNGELA DE JESUS DOS SANTOS; 

012926 - EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, solteiro, maior, 
mecânico, nascido aos 10/09/1999, no Hospital Lourenço Westin, natural de 
Carlos Chagas-MG, residente na Rua Peru, 51, Bairro Vila Betel, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de SALUCIMAR RODRIGUES CACIQUE e APARECIDA 
ALVES DOS SANTOS CACIQUE; e INGRID DE CASTRO LUIS, solteira, 
maior, manicure, nascida aos 30/08/2001, no Hospital Flávio Leal, natural 
de Piraí-RJ, residente na Rua Peru, 51, Bairro Vila Betel, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de SEBASTIÃO LUIS e ANGELA MERECI DE CASTRO LUIS; 

Teófi lo Otoni-MG 15/09/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12922 a 12926
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