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Boston City vence o 
América por 1 x 0 na 
cidade de Manhuaçu

 Página 2

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

TCE-MG realiza o 
“Treinamento de Controle 
Interno” em Teófilo Otoni

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que fiscaliza a aplicação do dinhei-
ro público do estado de Minas e dos municípios, realizou o “Treinamento de Controle 
Interno” em Teófilo Otoni”, na quarta-feira (15/09/2021), no auditório da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL-TO). O encontro reuniu prefeitos, vereadores, servidores e 
controladores internos dos municípios dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha. Página 3Teófilo Otoni vai sediar 

o Encontro Mineiro de 
Vereadores, edição Vales 

do Mucuri e Jequitinhonha

Entre os dias 22 e 24 de setembro Teófilo Otoni vai sediar o Encontro Mineiro de 
Vereadores, (União de Vereadores do Brasil, UVB/MG), edição Vales do Mucuri e Jequiti-
nhonha, com o tema: Invista no Desenvolvimento da sua cidade. O encontro acontecerá na 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni (CDL-TO), com acesso limitado de públi-
co, para que sejam cumpridas as medidas sanitárias em relação ao coronavírus. Página 2

Homem é preso com 
R$ 24 mil em notas falsas 

em Carlos Chagas
A Polícia Civil de Mi-

nas Gerais, por meio da 
20ª Delegacia de Carlos 
Chagas, em diligência com 
agentes da Polícia Federal 
da cidade de Governador 
Valadares, prendeu em Car-
los Chagas o A.D.F., de 35 
anos, na posse de R$ 24 mil 
em notas falsas. Página 6

Aberta oficialmente a 
Semana Nacional de 

Trânsito em Teófilo Otoni
Policiais Militares 

Rodoviários participaram 
na manhã de sexta-feira 
(17/09/2021), da abertura 
oficial da Semana Nacio-
nal do Trânsito 2021 (SNT 
2021), em Teófilo Otoni. O 
evento contou com a par-
ticipação de vários órgãos, 
como Corpo de Bombeiros 
Militar, SAMU e DER. Na 
ocasião foi realizada uma 
blitz educativa com distribui-
ção de panfletos. Página 2
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Cidade
Teófi lo Otoni vai sediar 
o Encontro Mineiro de 

Vereadores, edição Vales 
do Mucuri e Jequitinhonha

Entre os dias 22 e 
24 de setembro Teófi-
lo Otoni vai sediar o 
Encontro Mineiro de 
Vereadores, (União de 
Vereadores do Brasil, 
UVB/MG), edição Vales 
do Mucuri e Jequitinho-
nha, com o tema: Invista 
no Desenvolvimento da 
sua cidade. O encontro 
acontecerá na Câmara 
de Dirigentes Lojistas 
de Teófi lo Otoni (CDL-
-TO), com acesso limi-
tado de público, para 

que sejam cumpridas as 
medidas sanitárias em 
relação ao coronavírus.

O evento ainda vai 
reunir em um só lugar di-
versas autoridades políti-
cas regionais e nacionais, 
todos com um único obje-
tivo, o de atender melhor 
às comunidades. Serão 
três dias de workshop, 
palestras e comparti-
lhamento de ideias. O 
evento tem o objetivo 
de fortalecer os legislati-
vos municipais e fomen-

tar o desenvolvimento 
das cidades mineiras.

Inscrições - São es-
perados 100 participantes 
no Encontro Estadual 
de Vereadores, edição 
Vales do Mucuri e Jequi-
tinhonha. As inscrições 
tem o custo individual 
de R$ 390 podem ser 
feitas pelo whatsapp: 
(33) 4003-4961 ou pelo 
e-mail: uvb.minasge-
rais@gmail.com. (Infor-
mações: Assessoria de 
comunicação, CMTO).

Aberta ofi cialmente a 
Semana Nacional de 

Trânsito em Teófi lo Otoni 

Boston City vence o América por 1 x 0 em Manhuaçu

Policiais Militares Ro-
doviários participaram 
na manhã de sexta-feira 
(17/09/2021), da abertura 
ofi cial da Semana Nacio-
nal do Trânsito 2021 (SNT 
2021), em Teófi lo Otoni. O 
evento contou com a par-
ticipação de vários órgãos, 
como Corpo de Bombeiros 
Militar, SAMU e DER. 
Na ocasião foi realizada 
uma blitz educativa com 
distribuição de panfl etos 
e orientações aos usuários 
da rodovia, a respeito dos 
cuidados indispensáveis 
à segurança no trânsito.

O evento marcou ain-
da, o início das atividades 
de prevenção a acidentes 
de trânsito na região. No 
período de 18 a 25 de se-

tembro, serão realizadas 
ações e operações nas ro-
dovias estaduais e federais 
delegadas. O tema deste 
ano, "No Trânsito, sua 
responsabilidade salva 
vidas", foi amplamente 
difundido nos veículos 
de comunicação locais.

No decorrer da sema-
na está inclusa na progra-
mação uma série de entre-
vistas e participação dos 
militares em programas 
de rádio e TV para poten-
cializar a divulgação das 
ações da Polícia Militar 
Rodoviária. No fim de 
semana foram realizadas 
blitz educativa, e nesta 
segunda-feira (20), have-
rá Comando Educativo, 
com envolvimento de vá-

rios órgãos como: Polícia 
Militar Rodoviária, PRF, 
Bombeiros, SAMU, DER 
e SEST/SENAT, no posto 
da PM RV, na MGC-418.

O tenente Alonso do 
Corpo de Bombeiros de 
Teófilo Otoni confirmou 
que será realizada uma 
simulação de acidentes, 
na Praça Tiradentes, pos-
sivelmente na próxima 
sexta-feira (24), para cha-
mar atenção da sociedade 
sobre os riscos no trânsito 
caso os usuários não res-
peitem a legislação, placas, 
velocidade, e os demais 
usuários das vias públicas. 
“Polícia Militar Rodovi-
ária: Os anjos da guarda 
dos caminhos de Minas”. 
(Fotos: 15ª Cia PM Rv.).

O América de Teófi lo 
Otoni enfrentou o Boston 
City, na tarde deste sábado 
(18/09), no Estádio Jusce-
lino Kubitscheck, em Ma-
nhuaçu, pela 2ª rodada do 
Campeonato Mineiro da 
Segunda Divisão. E sofreu 
a primeira derrota, o Bos-
ton City venceu por 1 x 0, 
com gol já no último lance, 
aos 49 minutos do segun-
do tempo. Ele permanece 

com 3 pontos, Boston City 
assume a liderança com 6.

Apesar do seu adversá-
rio ter mais posse de bola, 
o América fez um bom 
primeiro tempo, por duas 
vezes chegou com perigo 
na grande área, mas infe-
lizmente a bola não entrou, 
encerrando o tempo com 
49 minutos, ressaltando 
que aos 30 minutos houve 
uma parada técnica para 

hidratação dos atletas, pois 
o sol estava escaldante.

No início do 2º tempo, 
o Boston City chegou pres-
sionando, dando trabalho 
para o goleiro Robert do 
América. Algumas situa-
ções inusitadas acontece-
ram como a expulsão do 
treinador de goleiros do 
América, por reclamação 
com a arbitragem. E aos 
30 minutos, foi expulso o 

jogador João Henrique do 
América (2 cartões amare-
los). Mas o ponto dramá-
tico foi aos 49 minutos do 
segundo tempo, no último 
lance da partida, quando 
o Boston City fez um gol, 
o jogador Rendell assina-
la a vitória do seu time.

América:  Robert , 
Marcell, Adalberto Hi-
lário, Carciano, Tharick, 
João Henrique, Dener Le-

mos, Roger César, José 
Eustáquio (C), Thiers Ma-
galhães, Otávio Marques. 
Técnico: Marco Antô-
nio Gonçalves Milagres.

Boston City: Matheus, 
Marcelo, Breno, Willian, 
Airton (C), Jordan Kaique, 
Gustavo, Rendell, Rafael, 
Manoel, Carioca. Téc-
nico: Ricardo Drubscky.

Árbitro: Edson de 
Freitas Júnior. Assisten-

tes: Marcelo Giovanni 
Bertolini de Souza e Helder 
Fonseca Barbosa. Quarto 
árbitro: Lucas Amaral 
e Silva Crivellari Leite.

O próximo jogo do 
América será no domin-
go (26/09), às 10h, con-
tra o Betis, no Estádio 
Nassri Mattar, em Teófi -
lo Otoni, pela 3ª rodada 
do campeonato minei-
ro, com torcida presente.

Vereadores de Teófi lo Otoni no encontro sediado em Governador Valadares, em julho 2021
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Gerais
TCE-MG realiza o 

“Treinamento de Controle 
Interno” em Teófilo Otoni

O Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, 
que fiscaliza a aplicação do 
dinheiro público do estado 
de Minas e dos municípios, 
realizou o “Treinamento 
de Controle Interno” em 
Teófilo Otoni”, na quarta-
-feira (15/09), no auditório 
da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL-TO). O 
encontro que reuniu pre-
feitos, vereadores, ser-
vidores e controladores 
internos dos municípios 
dos Vales do Mucuri e 
Jequitinhonha, foi a volta 
dos encontros presenciais 
realizados pelo TCEMG.

O evento faz parte do 
projeto Fortalecimento do 
Controle e no Apoio à Ges-
tão Pública, viabilizado 
pela emenda parlamentar 
do deputado federal Fábio 
Ramalho. Tem o objetivo 
de contribuir com a capa-
citação e formação técnica 
dos controladores internos 
dos municípios, fortalecen-
do o controle interno como 
instrumento, eficácia e 
eficiência da gestão públi-
ca e combate à corrupção.

Na programação cons-
tou a apresentação do apli-
cativo “Na ponta do lápis”, 
apresentação do aplicativo 
“Lupa de Minas” (Fis-
calizando com o TCE), 
apresentação do sistema 
de informações de servi-
ços de engenharia e obras 
públicas (SISOP/MG), 
apresentação do CAPMG, 
elaboração do relatório 
de controle interno para 
prestação de contas anual, 
e apresentação de boas prá-
ticas. Após o evento, houve 
confraternização com lan-
che entre os participantes.

AMUC - O presidente 
da Associação dos Muni-
cípios da Microrregião do 
Vale do Mucuri (AMUC), 
prefeito de Caraí, Dr. Hé-
ber Neiva “Vavá”, com-
pôs a mesa diretora dos 
trabalhos e no seu pro-
nunciamento, destacou a 
importância do evento, que 
para ele, quando o Tribunal 
sai de BH e vai para perto 
dos gestores, isso facilita 
o acesso à informação.

“Isso nos ajuda, aos 
capacitados produzir mais, 
fazer com que os resul-
tados de fato cheguem a 
quem precisa. A gente tem 
que entender e o dr. Carlos 
(TCEMG) falou bem aqui, 
que a pandemia deixou 
algum legado positivo tam-
bém. Ninguém imaginava 
fazer reuniões virtuais, 
usando o Zoom, Meet, e 
muito mais. Mas, na nossa 
região, a grande esmaga-

dora parcela da população 
não tem acesso a telefone. 
Aí que eu falo no prejuízo 
da educação. Enquanto se 
colocou essa alternativa de 
estudar remoto, que é uma 
coisa boa, as pessoas no meu 
município são um exemplo 
intenso, apenas urbano, 
2/3 zona rural, as pessoas 
não têm nem televisão”.

Para Vavá, esse é o de-
safio do país em fortalecer 
as instituições, fortalecendo 
as gestões e produzindo 
resultados às populações, 
fazendo de fato com que 
a democracia cumpra seu 
papel que é dar condições 
mínimas de vida às pessoas. 
Ele ressalta que as pessoas 
precisam de muito e pedem 
pouco, e a nossa região está 
há décadas abandonada em 
tudo, na sua infraestrutu-
ra, na sua atenção, no seu 
suporte. “E hoje quando 
tem um evento deste, eu 
vejo que a gente de forma 
mínima está conseguindo 
obter um pouco da atenção, 
que é trazer pra onde é dis-
tante, onde foi abandonado 
por décadas, um pouco do 
engajamento da necessida-
de de avançarmos juntos”.

Vavá destaca, como 
disse ao governador em ou-
tra ocasião, que se faz ges-
tão saindo do gabinete. “É 
cômodo sentar numa poltro-
na, tomar café, com ar con-
dicionado, e não conhecer 
a realidade do povo. Só faz 
quem conhece a demanda, e 
conhecer a demanda é estar 
perto dela, é sofrer e viver 
com essas pessoas. Gestão 
Pública é missão, deve-se 
ir por amor, por doação, e 
dedicação. Não vá por ques-

tão individual ou vaidade, 
que certamente vai prejudi-
car outras pessoas”, disse.

Ele agradeceu a opor-
tunidade de compor a mesa, 
fazer seu pronunciamento, 
e falou do anseio de nossa 
região por mais atenção. 
Destacou a questão da Vale 
citada pelo prefeito Daniel 
Sucupira de Teófilo Otoni, 
que chamou a sua atenção, 
e afirmou que para região 
não veio recurso, não teve 
investimento para mudar a 
realidade das pessoas, que 
veio pra cá foi o recurso des-
tinado ao Hospital Regio-
nal, e a saúde, está na Cons-
tituição, é dever do Estado.

“Se é dever do Estado, 
é obrigação do Estado. E 
infelizmente a gente teve 
que contar uma tragédia 
que dizimou diversas vidas, 
para que a gente pudesse 
então sonhar em realizar 
um hospital que vai mini-
mamente atender o que a lei 
determina. Mas não tivemos 
mais nenhum investimento, 
e assim é feito em tantas 
outras questões na nossa 
região. Nesse sentido, peço 
desculpa pelo desabafo, 
mas compartilhar o nosso 
sentimento, nossa angústia, 
nosso anseio, e nossa neces-
sidade de unidade. A união 
faz a força, e a força traz o 
resultado. Podem ter certeza 
que aqui nós temos foco, 
determinação e vontade. 
No que depender da gente, 
vamos ver uma sociedade 
mais justa e democrática, e 
com um avançar especial-
mente das condições míni-
mas da vida humana: Saúde, 
Comida e Água”. (Fotos/
Crédito: Diário Tribuna).

Presidente da AMUC, Dr. Héber Neiva “Vavá” fez um desabafo 
e pediu mais atenção aos Vales do Mucuri e Jequitinhonha

Objetivo é proporcionar qualidade e conforto para estudantes e professores 
e contribuir para a permanência dos alunos nas salas de aulas

Romeu Zema anuncia 
investimento de R$ 800 mi 
em carteiras, mobiliários 
e equipamentos diversos 

para escolas estaduais

O Governo de Minas 
vem trabalhando para que 
a educação disponibilizada 
na rede estadual de ensino 
avance cada vez mais. A 
partir de um levantamento 
das necessidades das unida-
des de ensino, o governador 
Romeu Zema e a secretária 
de Estado de Educação, Julia 
Sant’Anna, anunciaram nesta 
quinta-feira (16/09), na Es-
cola Estadual Doutor Carlos 
Albuquerque, em Montes 
Claros, o investimento de 
cerca de R$ 800 milhões para 
a aquisição de equipamen-
tos diversos e mobiliários 
para as escolas estaduais. 
O último investimento em 
itens como estes na rede 
foi realizado há oito anos.

“Nosso investimento 
em educação demonstra o 
quanto acreditamos nessa 
área. Lembrando que no 
governo anterior as escolas 
estavam caindo. Eu mesmo 
visitei escolas que estavam 
escoradas e que não recebiam 
verba de custeio, manutenção 
e merenda. Graças a Deus, 
isso hoje faz parte do passa-
do. Estamos voltando a dar 
dignidade para os profissio-
nais da área da educação e 
para os alunos”, destacou o 
governador Romeu Zema.

Conforto e qualidade 
- Uma boa infraestrutura nas 
escolas é fator importante 
para que estudantes e servi-
dores se sintam acolhidos e 
desenvolvam melhor o ensi-
no e a aprendizagem. O obje-
tivo dessa iniciativa é atender 
à demanda emergencial de 
toda a rede, proporcionando 
um ambiente agradável, ga-
rantindo qualidade e conforto 
para estudantes e professores 
nas salas de aula e contribuin-
do também para a permanên-
cia dos alunos nas escolas.

A secretária de Educa-
ção, Julia Sant’Anna, res-
saltou a importância dos 
investimentos. “Tem uma 
história longa de alunos no 
estado com a perna ferida 
por causa da deficiência do 
mobiliário. Agora, fazendo 
uma boa gestão do recurso 
da educação, estamos con-
seguindo dispor dessa verba 
que é do tesouro do estado. 
Os investimentos começam a 
chegar às escolas em outubro 
e, até o início do ano letivo 
que vem, teremos essa grande 
transformação em termos de 
mobiliários e equipamentos 
em nossas escolas”, disse.

A ação ocorre em duas 
frentes. Na primeira, a Se-

cretaria de Estado de Educa-
ção de Minas Gerais (SEE/
MG) realizou a aquisição de 
mobiliário de sala de aula, 
que são conjuntos de cartei-
ras escolares para alunos e 
professores. Os itens serão 
distribuídos para as escolas 
a partir do mês de outubro. 
O investimento foi de cerca 
de R$ 300 milhões. Foram 
adquiridas mais de 760 mil 
unidades de conjuntos de 
carteiras escolares. A ação 
visa a substituição de 50% do 
mobiliário de todas as escolas 
da rede estadual de ensino.

Mobiliários e equipa-
mentos diversos - A segun-
da iniciativa é a aquisição 
de mobiliários e equipa-
mentos diversos. No total, 
o Governo de Minas irá 
disponibilizar R$ 500 mi-
lhões até o final do ano, 
beneficiando todas as es-
colas da rede estadual de 
Minas Gerais. A liberação 
dos recursos será feita em 
lotes, de acordo com a ne-
cessidade de cada Superin-
tendência Regional de En-
sino (SRE). Neste primeiro 
lote, serão contempladas as 
escolas dos polos regionais 
Norte, Vale do Aço e Zona 
da Mata. Somados os três 
polos, o montante alcança 
mais de R$ 177 milhões.

A compra será realizada 
pela própria escola, via termo 
de compromisso, com recur-
sos repassados pela SEE/
MG para as caixas escola-
res. Poderão ser adquiridos 
itens para a renovação de 
mobiliários e equipamen-
tos de cozinha, refeitório, 
pátio e área administrativa 
da escola, para melhorar a 
infraestrutura da unidade.

Cada escola deverá ad-
quirir equipamentos de acor-
do com sua necessidade. Foi 
realizado um levantamento, 
junto às unidades de ensino, 
e, a partir de um catálogo, elas 
apontaram quais equipamen-
tos seriam necessários adqui-
rir, como armários, fogão in-
dustrial, projetor multimídia, 
bebedouros, sofá para sala 
de professores, entre outros.

O polo Norte contempla 
as SREs de Curvelo, Dia-
mantina, Janaúba, Januária, 
Montes Claros e Pirapora. 
No polo Vale do Aço estão 
inseridas as regionais de 
Araçuaí, Caratinga, Coro-
nel Fabriciano, Governador 
Valadares, Guanhães, Ma-
nhuaçu e Teófilo Otoni. Já 
no polo Polo Zona da Mata 
estão as SREs de Caran-
gola, Juiz de Fora, Leopol-
dina, Muriaé, Ponte Nova, 
São João del-Rei e Ubá. 

Visita à escola  - O 
anúncio aconteceu na Esco-
la Estadual Doutor Carlos 
Albuquerque, em Montes 
Claros. Além de ser contem-
plada com os conjuntos de 
carteiras para professores e 
alunos, a unidade de ensino 
também receberá cerca de 
R$ 196 mil para a aquisição 
de equipamentos diversos, 
como armários, bancos de 
refeitório, fogão industrial, 
impressoras, entre outros.

A escola, que está em 
festa por comemorar 62 anos 
neste mês, também foi con-
templada na 4ª etapa do 
Mãos à Obra na Escola e está 
passando por reforma geral e 
ampliação de salas. O inves-
timento para as intervenções 
na rede física da unidade é 
de cerca de R$ 596 mil. Em 
visita às dependências da uni-
dade de ensino, o governador 
Romeu Zema e a secretária 
Julia Sant’Anna conheceram 
espaços já reformados e que 
ainda passarão por melhorias.

Feliz com a visita e com 
as melhorias realizadas no 
prédio, a diretora Carla Patrí-
cia Figueiredo Santos Souza, 
afirmou que um ambiente 
bem cuidado faz com que o 
estudante se sinta bem e goste 
de ficar na unidade de ensino. 
“A chegada dos recursos 
para melhorar a infraestru-
tura da escola é de grande 
relevância, porque ela dá aos 
nossos alunos uma dignidade 
de estar em um ambien-
te confortável, agradável e 
onde ele vai se sentir acolhi-
do”, conclui. (Crédito: Gil 
Leonardi / Imprensa MG).

Pronunciamento do presidente da AMUC, prefeito 
de Caraí, Dr. Héber Neiva - Vavá

Mesa diretora dos trabalhos, momento da execução 
do Hino Nacional Brasileiro
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Gerais
Sedese divulga 

pontuação final dos 
municípios no ICMS 

Esportivo - Ano-base 2020
A Secretaria de Es-

tado de Desenvolvimen-
to Social (Sedese), por 
meio da Subsecretaria 
de Estado de Esportes 
(Subesp) divulgou, nes-
ta terça-feira (14/09) 
o Relatório dos Dados 
dos Índices Definiti-
vos do ICMS Espor-
tivo com a listagem 
dos municípios habili-
tados e as pontuações 
referentes ao ano-base 
2020. Os municípios 
contemplados receberão 
os recursos em 2022.

Para obter o resul-
tado do ranking, a Di-
retoria de Fomento e 
Organização de Políticas 
Esportivas (DFOPE) 
analisou as informações 
e o conjunto de docu-
mentos comprobatórios 
dos programas/projetos 
cadastrados tempesti-
vamente pelos muni-
cípios habilitados no 
Sistema de Informação 
ICMS Esportivo (icms.
esportes.mg.gov.br).

 Em 2021, relativo 
ao ano-base 2020, as 
análises dos programas/
projetos esportivos exe-
cutados pelos municípios 
foram realizadas a partir 
do Sistema de Amostra-
gem. Concluída a aná-

lise, a DFOPE procedeu 
pela aprovação total ou 
parcial, ou a reprovação 
dos programas/projetos.

Os municípios tive-
ram até o dia 8 de julho de 
2021 para contestarem a 
decisão da DFOPE. Estes 
recursos foram julgados 
pela instância superior da 
Sedese e os municípios 
receberam, via e-mail 
do gestor cadastrado e 
pelo Sistema de Infor-
mação ICMS Esportivo, 
o resultado dos recursos.

Cabe ressaltar que, 
após a decisão da Secre-
taria de Estado de Desen-
volvimento Social, não 
há mais possibilidade de 
recurso na esfera admi-
nistrativa. O resultado 
das impugnações foi in-
corporado no Relatório 
dos Dados dos Índices 
Defi nitivos do ICMS Es-
portivo – ano-base 2020, 
disponível em: https://bit.

ly/relatorioanobase2020
 Os municípios que 

tiverem dúvidas sobre o 
resultado fi nal de pontu-
ação no ICMS Esportivo 
– ano-base 2020 – po-
dem entrar em contato 
com a DFOPE pelo e-
-mail icms.esportivo@
socia l .mg.gov.br  ou 
pelo Sistema de Infor-
mação ICMS Esportivo.

ICMS Esportivo 
– Ano-Base 2020 em 
números:

• 374 municípios 
habilitados para com-
provação de progra-
mas/projetos;

• 4.077 programas/
projetos comprovados;

• 261 programas/pro-
jetos impugnados.

Mais informações 
com o assessor do de-
partamento de Esportes 
da AMM, Ramon Di-
niz, pelo telefone (31) 
3916-9191. (AMM).

Assunto será debatido nesta segunda (20); Romeu Zema e 
secretários já explicitaram intenção de vender estatais

Emater-MG divulga 
vencedores do 7º Prêmio 

de Criatividade Rural

Comissão quer conhecer 
plano de privatizações do 
governo de Minas Gerais

 Nesta segunda-feira 
(20/09/21), a Emater-MG 
divulga os vencedores do 
7º Prêmio Emater-MG 
de Criatividade Rural. O 
concurso tem o objetivo 
de incentivar e divulgar as 
inovações tecnológicas de-
senvolvidas por produtores 
rurais e que gerem melho-
rias em sistemas de pro-
dução, de processamento 
e de comercialização de 
produtos agropecuários. 
Foram escritos 63 projetos, 
todos com um responsável 
técnico da Emater-MG. A 
solenidade será on-line, 
às 10 horas, e transmitida 
pelo canal do YouTube 
da empresa: www.you-
tube.com/ematerminas. 
Durante o evento, serão 
exibidas reportagens com 
os projetos fi nalistas, além 
da participação ao vivo 
dos produtores rurais. 

O julgamento dos 
projetos foi feito com 
base nos seguintes cri-
térios: criatividade, exe-
quibilidade e sustentabi-
lidade. A comissão jul-
gadora foi composta por 
profi ssionais da Emater-
-MG, Epamig, Instituto 
Mineiro de Agropecuá-
ria (IMA), Secretaria de 
Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa) e Embrapa. O 
7º Prêmio Emater-MG 

de Criatividade Rural 
conta com patrocínio 
do Banco do Nordeste.

Transmissão on-line 
do anúncio dos vencedores 
do 7º Prêmio Emater-MG 
de Criatividade Rural: 
- Data: 20 de setembro 
(segunda-feira) - Horário: 
10 horas - Transmissão: 
www.youtube.com/ema-
terminas (Assessoria de 
Comunicação - Emater-
-MG - Jornalista respon-
sável: Marcelo Varella).

O planejamento, as 
perspectivas e os desafi os 
do processo de privatiza-
ção de estatais pretendido 
pelo governo Romeu Zema 
(Novo) serão debatidos em 
audiência pública, nesta 
segunda-feira (20/09/21). 
A reunião, a ser realizada 
pela Comissão Extraor-
dinária das Privatizações 
da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais 
(ALMG), está marcada 
para às 10 horas, no Au-
ditório do andar SE do 
Palácio da Inconfi dência. 

Representantes do 
Poder Executivo, incluin-
do o próprio governador, 
explicitaram desde o iní-
cio da gestão a intenção 
de privatizar empresas 
como a Companhia de 
Desenvolvimento Eco-

nômico (Codemig),  a 
Companhia Energética 
(Cemig) e a Companhia 
de Saneamento (Copa-
sa). Já no primeiro ano 
do governo, por meio do 
Decreto 47.766, de 2019, 
Zema criou a Política Es-
tadual de Desestatização.

A Comissão de Priva-
tizações foi criada para ou-
vir as propostas do Execu-
tivo e fomentar o debate da 
questão no âmbito do Le-
gislativo. A Constituição 
Estadual exige que a popu-
lação seja consultada, por 
meio de referendo, para a 
venda de qualquer uma 
dessas empresas públicas. 
O Projeto de Lei (PL) 
2.836/21, já em tramitação 
na Casa, busca regular a 
realização dessa consulta. 

Até agora, a Comissão 

das Privatizações tem tra-
tado, em especial, da Co-
demig. Em visita à Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, a comissão 
já cobrou informações 
mais precisas sobre o pla-
no de venda dessa em-
presa. Na reunião desta 
segunda-feira, o objetivo 
é conhecer, de forma mais 
ampla, as perspectivas 
em relação a todas as pri-
vatizações pretendidas. 

A audiência foi so-
licitada pelos deputados 
Coronel Sandro e Guilher-
me da Cunha. A comissão 
convidou, para esclarecer 
as propostas do governo 
estadual, o secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Fernando Passa-
lio de Avelar. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).
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Opinião/Moda

MINAS TREND EM 
NOVEMBRO

O povo da moda minei-
ra está para lá de contente 
com a notícia de que a feira 
Minas Trend foi confi rma-
da para ser realizada entre 
os dias primeiro e quatro 
de novembro próximo, no 
pavilhão da Expominas, 
em Beagá. É a segunda 
tentativa de realizar o maior 
salão de negócios fashion 
em Minas, neste ano, já 
que o que foi programado 
para junho passado teve 
que ser suspenso em ra-
zão de ameaça de retor-
no do surto da Covid 19.

A novidade maior é 
que a nova edição da Mi-
nas Trend será feita de 
forma presencial, já que 
os indicadores sinalizam 
uma estabilização e até 
recuo da epidemia – por 
enquanto. O nosso termô-
metro aponta entusiasmo 
das marcas de sapato & 
bolsas + bijus e jóias (mais 
o vestuário) com o evento. 
Inclusive, grandes marcas 
já reservaram seus espa-
ços. Porém, a feira virá 
um pouco mais enxuta. 
A previsão é de que es-
tejam lá entre 150 e 180 
estandes. Um bom número 
para o momento atual. 
Nas araras, vendas (pedi-
dos) para o inverno 2022 
e, claro, possibilidades 
de vendas de pronta-en-
trega (indireta) do verão 
2022. Depois, conto mais.

VAIVÉM
• Sempre incentivando 

o pessoal da moda, o Sebrae 
fez parceria com o consul-
tor Rodrigo Cezario para 
realizar um programa de 
mentorias objetivando au-
xiliar os pequenos empre-
sários de moda na retomada 
dos negócios. Tudo sob a 
nova ótica da digitalização 
da comunicação e a entrega 

Desfi le na Minas Trend
de valor através de propó-
sito das marcas. O "Pro-
grama de Aprendizagem 
em Moda" dura três meses 
e fala de pesquisa e desen-
volvimento de coleção, 
marketing e estratégia co-
mercial. No começo serão 
30 empresas, originárias 
de Minas e do Piauí. ***

 • O estilista Eduardo 
Amarante fi xou residência 
em São Paulo, onde, em 
breve, abre showroom da 
sua marca – a Amarante. As 
boas vendas da grife torna-
ram-se um case de sucesso 
único na atual temporada, 
tamanha a procura dos mo-
delitos assinados por ele. 
Nesta semana, ele recebeu 
grupo de amigos na ‘Mo-
dern Mamma Osteria’ *** 

• Com a volta dos ca-
samentos e pequenas re-
cepções também a moda-
-festa restaurou sua força 
no circuito mineiro – líder 
no assunto. Consta ainda 

que a linha casual também 
se esgotou rapidinho - após 
o lançamento da terceira e 
última cápsula de coleções 
do verão 2022. O detalhe 
é que as roupas possuem, 
agora, menos brilho e mais 
fluidez de formas. ***

PONTO FINAL. O 
clima de euforia com a 
volta das vendas na moda 
mineira pode ser quebrado 
com a perspectiva de faltar 
tecido no mercado. Tudo 
por conta da falta de con-
têineres na China (de onde 
vem a maioria do tecido 
hoje consumido no país), 
fato que está atrasando 
as entregas aqui em até 
dois meses. Um risco para 
as coleções do próximo 
inverno. Outros insumos 
para área fashion também 
já começam a faltar no 
mercado, outro ‘efeito co-
lateral’ da recente explosão 
das vendas no atacado.

Wagner Penna
Foto: Agência Fotosite/divulgação

Editorial
Por Humberto Barbosa

Só temos registro dos 
primeiros times de futebol 
da nossa região através do 
jornal O Norte de Minas, 
fundado em 1928, e que 
circulou até 1956. No pri-
meiro ano encontramos a 
Associação Atlética Teó-
fi lo Otoni e alguns anos 
depois, em 1936, América 
e Minas Gerais. A partir 
de 1944 foram fundadas 
as primeiras Ligas: ATEA, 
LDJTO e LDTO. Em 1944 
(Flamengo), 1947 (Ro-
doviário e Clube Atléti-
co Teófilo Otoni), 1948 
(Estudante, Ferroviário e 
União), 1952 (Teófi lo Oto-
ni e Vasco da Gama), 1955 
(Concórdia), 1959 (Santo 
Antônio), Derminas, São 
Benedito, São Jacinto, 
Independente, Vera Cruz, 
Paris Modas, Mercado 
Municipal, Cruzeiro, San-
tos, Olaria, Agulha, Vita-
mina, Juventus, Amigos, 
Gouveia e muitos outros. 

Temos dado a conhe-
cer nesta coluna os funda-
dores dos nossos clubes e 
os que construíram nossos 
dois estádios e vários cam-
pos. Muita gente entre os 
fundadores, vamos des-
tacar os que construíram 
nossos dois estádios e os 
campos. Nassri Mattar 
(América) e Laércio Costa, 
João de Almeida e Manoel 
de Abreu (Concórdia). 
Os campos comuns fo-
ram Júlio Arnold Laender 
(Frimusa), João e Antô-
nio Dias (Sempre Viva) e 
Santo Marcolino (São Be-
nedito). Não chegamos a 
quem construiu os campos 

do Santo Antônio, Dermi-
nas, São Jacinto, Bariri, 
Municipal, Zezé Merce-
dinha, Lanzão, Marapam-
pulha, Castro Pires, Pin-
dorama, Novo Horizonte, 
São Benedito, Taquara, 
Favelinha e vários outros.

Depois de 41 anos de 
atividades e conquistas 
de dezenas de títulos, o 
América decidiu participar 
do campeonato mineiro. 
Começou com atletas da 
cidade e região. Sofreu as 
naturais quedas e ascen-
sões na gangorra competi-
tiva. Em 2008 fi rmou uma 
parceria com o empresário 
Marcelo Ramos, que dois 
anos depois elevou o time 
à primeira divisão do cam-
peonato mineiro. Houve 
uma ruptura entre Marcelo 
Ramos e o América. Foram 
acertadas novas parcerias 
com empresários de Belo 
Horizonte, Governador 
Valadares, Ibirité e outras 
cidades, cujos resultados 
esportivos não atenderam 
às aspirações do clube. Es-
sas últimas parcerias dei-
xaram o clube com dívidas 
impagáveis, a ponto de co-
locar sua sede social e seu 
estádio de futebol em lei-
lão. Outra versão para es-
ses transtornos administra-
tivos seria uma gestão mal 
conduzida, ou temerária.

Em 2021, nomearam 
uma nova diretoria para 
o América: Tarcirlei de 
Brito, João Gabriel, Hel-
der Guedes, Ana Maria, 
Elias Rodrigues, Igor José, 
Otacílio José, Ezequias 
Rodrigues e Pedro Carlos. 

Alguns patrocinadores che-
garam juntos: Hotel Teófi lo 
Otoni, Nova Eutra, Coo-
pertur, Supermercado Epa, 
Construtora Fernandes e 
Unir Sports. Uma comissão 
técnica foi formada: Mila-
gres (técnico), Rômulo (au-
xiliar), Esquerdinha (pre-
parador físico), Bernardo 
(gerente), dr. Eder Detrez 
(médico), Rodrigo Pechir 
(fi sioterapeuta), Thales e 
Jonathas (auxiliares), Pê 
(massagista) e Pipoca (rou-
peiro). Os goleiros: Robert, 
Leonardo, Braga, Marcão 
e Pedro. Roger, Adalberto, 
Marcel, Rafinha, Breno, 
Vitor BH, Vitor TO, Ma-
galhães, Otávio, Ítalo, Ju-
nior Lemos, Tarick, Tatá, 
Felipe Pego, Riquelme, 
Dener, Marcelinho, João 
Henrique, Léo, Marcan, 
Carciano e Pedrinho.

Finalmente a Federa-
ção Mineira de Futebol já 
aprovou o Estádio Nassri 
Mattar de Teófi lo Otoni, 
para realizar o jogo Amé-
rica x Betis, no domingo 
(26/09), às 10 horas, pela 
terceira rodada do Campe-
onato Mineiro da Segunda 
Divisão. Reina ainda uma 
pequena dúvida, sobre o 
número de torcedores para 
entrar no campo. O Amé-
rica descansa na quarta 
rodada no dia 20 de outu-
bro. Nesse fi nal de semana, 
teremos 06 jogos: Inter de 
Minas x Uberaba. Betis x 
Manchester. Santaritense 
x Figueirense. Araguari 
x Patrocinense. Boston 
City x Contagem, e Var-
ginha x Poços de Caldas.
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Segurança Pública
GEPAR do 19º Batalhão de 
Polícia Militar apreende 

drogas no Bairro Teófilo Rocha

Polícia Militar apreende 
03 motocicletas clonadas 

e prende receptador

Polícia Militar recupera 
motocicleta furtada no 
centro de Teófilo Otoni

Homem é preso com 
R$ 24 mil em notas falsas 

em Carlos Chagas

Teófilo Otoni - O 
Grupo Especializado em 
Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 19º 
Batalhão de Polícia Militar 
fez uma incursão no Bairro 
Teófilo Rocha, na quinta-
-feira (16/09), que culmi-
nou na localização de en-
torpecentes, e grande quan-
tidade de materiais usados 
para embalar drogas. Os 
materiais foram apreen-
didos e encaminhados à 
delegacia de Polícia Civil.

O suspeito não foi lo-
calizado, mas foi identifi-

Malacacheta - A Po-
lícia Militar abordou um 
veículo, na manhã de do-
mingo (12/09/21), na área 
central de Malacacheta, 
que levantou suspeita da 
equipe. O veículo trans-
portava 03 motocicletas 
em um reboque, e durante 
a fiscalização os policiais 
constataram se tratar de 
motocicletas clonadas.

O condutor foi preso 
por receptação e adulte-
ração de veículos, e en-
caminhado à delegacia de 
Polícia Civil no plantão em 
Teófilo Otoni. A PM fez 
contato com as vítimas e 
informou sobre a localiza-
ção de seus veículos. O veí-
culo Ford Fiesta, o reboque 
usado para transportar as 
motos foram apreendidos.

O tenente Adeilton 

cado. Materiais: 12 sacos 
de microtubos vazios, 11 
pinos com cocaína, 09 
buchas mais 03 tabletes 
de maconha, 05 pedras de 
crack, 01 balança de pre-

cisão, 01 faca e vários sa-
quinhos plásticos. Equipe 
GEPAR: sargento Mikael, 
cabo Abrantes e soldado 
Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

destaca que o condutor 
apresentou documentação 
das motos, mas os mili-
tares perceberam que a 
ignição dos veículos apre-
sentavam indícios de for-
çamento, e ao verificar os 
chassis notaram sinais de 
adulteração, e verificaram 
também que as placas não 
conferiam com os chassis.

Os policiais fizeram 
contatos com algumas 
pessoas, elas informaram 

que suas motos estavam 
em suas residências e 
confirmaram através de 
chamadas de vídeo por 
telefone, demonstrando 
então que as 3 motos que 
estavam com o autor eram 
clonadas. Equipe: sargento 
Ismaelson, cabos Adal-
berto e Warley, soldado 
Sarah. (Informações/Foto: 
tenente Adeilton Pereira 
dos Santos, comandante 
3º Pelotão/232ª Cia PM).

O Grupo Especializa-
do em Patrulhamento em 
Área de Risco (GEPAR) 
do 19º Batalhão de Polícia 
Militar recebeu informa-
ções que uma motocicleta 
Honda Twister que foi 
furtada nesta semana na 
área central de Teófilo 
Otoni, estaria abandonada 
na Rua Sebastião Macedo, 
no Bairro Bela Vista.

Com o apoio das via-

turas Setor Norte e CPU, 
no domingo (12/09), o 
veículo foi localizado na 
beira de um rio, no Bairro 
Bela Vista, na Rua Se-
bastião Macedo. Equipe 
GEPAR: sargento Mikael, 
cabo Abrantes e soldado 
Ribeiro. Equipes de apoio: 
VP Setor Norte: sargentos 
Heiras e Azevedo. CPU: 
tenente Welington e cabo 
Bruno. (PMMG/19º BPM).

PC prende pai suspeito 
de abusar sexualmente 

da própria filha
Medina - A Polícia 

Civil de Minas Gerais, 
por meio da delegacia 
de Medina, prendeu, na 
sexta-feira (17/09), um 
homem de 42 anos, em 
cumprimento a mandado 
de prisão preventiva em 
Medina, na região do 
Vale do Jequitinhonha. 
Segundo a Polícia Civil, 
o homem “é investiga-
do pela prática de estu-
pro de vulnerável, vias 
de fato e ameaça, que 
teriam sido cometidos 
contra sua própria filha, 
de 17 anos, sendo que os 
abusos sexuais ocorre-
riam desde que ela tinha 
13 anos de idade”.

“A vítima foi en-
caminhada à Polícia 
Civil pelo Conselho 
Tutelar, que apresentou 
relatório narrando os 
fatos, sendo de pronto 
instaurado o inquéri-
to policial, ouvido os 
envolvidos, bem como 
requeridas as medidas 

protetivas em favor da 
ví t ima”,  disse o de-
legado, dr. Thiago de 
Carvalho Passos.

Segundo o delegado, 
a PCMG representou pela 
decretação da prisão pre-
ventiva do homem, em 
razão da gravidade dos 
fatos, além do abalo da 
ordem pública causado 
na comunidade rural em 
que a família reside, sen-
do decretada a medida 
cautelar pelo Juízo da 
Comarca de Medina, após 
manifestação favorável 
do Ministério Público.

Ciente da decisão ju-
dicial, a Polícia Civil fez 

diligências e conseguiu 
localizar o homem em 
sua residência na zona 
rural, no início da manhã 
de sexta-feira (17). Após 
prestar as suas decla-
rações e cumpridas as 
providências de praxe, 
ele foi  encaminhado 
ao Departamento Pe-
nitenciário em Itaobim, 
onde permanecerá  à 
disposição da Justiça. 
O delegado informa que 
o inquérito policial que 
apura os crimes será con-
cluído e remetido à Justiça 
nos próximos dias. (Infor-
mações /Foto: PCMG, dr. 
Thiago Passos).

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da 
20ª Delegacia de Polícia 
Civil de Carlos Chagas, 
em diligência com agen-
tes da Polícia Federal da 
cidade de Governador Va-
ladares, prendeu em Car-
los Chagas o A.D.F., de 
35 anos, na posse de R$ 
24 mil em cédulas falsas.

Na quinta-feira (16/09), 
por volta das 10h25min, 
agentes da Polícia Federal 
de Governador Valadares, 
acompanhados de policiais 
civis, foram à Rua Pedro-
lino Ribeiro da Silveira, 
centro de Carlos Chagas, 
para averiguar uma de-
núncia informando que 
um indivíduo receberia 
através dos Correios as 
cédulas falsas. Assim que 
o investigado recebeu a 
encomenda dos Correios, 
ele foi abordado e pre-
so em flagrante na posse 
de várias cédulas falsas.

O homem confes-
sou a prática do crime, 
afirmando que adquiriu 
R$24.000,00 em cédulas 
falsas e que pagou o valor 
de R$2.400,00 pelas no-
tas. O investigado A.D.F. 
foi autuado em flagrante 

delito e encaminhado para 
o presídio regional de Na-
nuque, onde se encontra 
à disposição da Justiça.

Part ic iparam da 
operação – delegado: dr. 
Luciano Ramos Lauton. 
Investigadores: Wander-

son Nilton de Oliveira e 
Sávyo kletli de Oliveira. 
Escrivã: Ana Paula de 
Souza Caetano. Agen-
tes da Polícia Federal 
Governador Valadares: 
Igor Linhales Gonzalez e 
Mauro Vicente de Paula.
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Publicação Legal

PM prende homem por força 
de mandado judicial em Itinga

Na quinta-feira (16/09), 
durante operação da Po-
lícia Militar no Bairro 
Planalto em Itinga, os mi-
litares da 14ª Cia PM Ind., 
cumpriram mandado de 
prisão, contra um homem 
de 26 anos, que possui 
passagens pela prática dos 
crimes de furto e tráfi co 
de drogas. No local, tido 
como residência do alvo, 
os policiais certificaram 
que ele estava dentro do 
imóvel e intimaram os mo-

radores a abrirem a porta 
para que ele fosse preso.

O mandado judicial 
foi expedido pelo Juiz 
de Direito da 1ª Vara da 
Comarca de Araçuaí. O 
infrator tentou fugir, mas 
foi imobilizado pelos po-
liciais que já esperavam 
essa conduta por parte 
dele, considerando o seu 
perfi l e o histórico. Após 
os procedimentos poli-
ciais de praxe, o preso foi 
conduzido à delegacia de 

Polícia Civil aos cuidados 
da autoridade de polícia 
judiciária. (Informações: 

assessoria de comunica-
ção organizacional da 14ª 
Cia PM ind., Araçuaí).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG – Aviso de Credenciamento Nº 01/2021 - O 
Município de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá o 
Edital n°01/2021 de Credenciamento de agentes sociais 
e profi ssionais da arte e da cultura para pessoas físicas 
do Município de Padre Paraíso no âmbito da Lei Federal 
n°14.017 de 29 de junho de 2020. As informações serão 
publicadas no site da Prefeitura (https://www.padreparaiso.
mg.gov.br/), ou obtidas na Secretaria de Cultura, situada 
na Praça dos Estudantes, nº100 – Bairro: Centro – Padre 
Paraíso/MG – CEP: 39.818-000.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

Gerais

Valéria Ramos de Souza 
OAB/MG 149.354
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012927 - DANIEL CARDOSO SILVA, solteiro, maior, pintor automo-

tivo, nascido aos 29 de janeiro de 1987, no Hospital São Lucas, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Dezenove de Novembro, 133, Bairro São 
Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de FRANCELINO DA SILVA COSTA 
e ESTER CARDOSO; e MICHELINE ALVES COSTA, solteira, maior, do lar, 
nascida aos 09 de maio de 1988, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente Rua Dezenove de Novembro, 133, Bairro São Cristóvão, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e RONEIDE ALVES COSTA; 

012928 - NATANAEL DE SOUZA JARDIM, solteiro, maior, auxiliar 
de meio ambiente, nascido aos 29 de junho de 1998, no Hospital Santa Ro-
sália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua das Tulipas, 150, Bairro 
Jardim Serra Verde, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de EDILSON JARDIM DE 
OLIVEIRA e MARIA CRISTINA DE SOUZA CRUZ; e IRIS DE JESUS 
LACERDA, solteira, maior, do lar, nascido aos 04 de outubro de 2000, 
no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
das Tulipas, 150, Bairro Jardim Serra Verde, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
MARCONI RODRIGUES LACERDA e GIRLENE DE JESUS DA SILVA; 

012929 - ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, solteiro, maior, ser-
vente de obras, nascido aos 25 de novembro de 1963, não informado lugar 
do nascimento, residente na Rua Osvaldo Barbosa de Aguilar, 53 B, Bairro 
Teófi lo Rocha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LUIZ BARBOSA DOS SAN-
TOS e VICENCIA GONÇALVES PEREIRA; e MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA SILVA, solteira, maior, do lar, nascida aos 07 de fevereiro de 1964, 
não informado lugar do nascimento, natural de Teófi lo-MG, residente na Rua 
Osvaldo Barbosa de Aguilar, 53 B, Bairro Teófi lo Rocha, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de MANOEL DE OLIVEIRA e CLARIANA GOMES DA SILVA; 

012930 - ANTONIO SOARES NEIVA NETO, divorciado, maior, 
advogado, nascido aos 10 de maio de 1953 na Rua Conselheiro Mayrink, 33, 
residente na Rua José de Carvalho Delafuente, 208, Bairro Jardim Iracema, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de AGNALDO PENHA NEIVA e DORALICE 
PORTO NEIVA; e LAUNY ANDRADE CANTÃO, divorciada, maior, 
enfermeira, nascida em 01 de março de 1958 na Casa de Saúde Senhora da 
Penha, residente na Rua José de Carvalho Delafuente, 208, Bairro Jardim 
Iracema, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GETULIO ANTONIO CANTÃO e 
SALUSTIANA ANDRADE CANTÃO; 
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012931 - MATHEUS PHELIPE PEREIRA ALMEIDA, solteiro, maior, 
analista de marketing, nascido aos 18/12/1994, no Hospital São Lucas, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa José Pena, 14, Bairro Grão Pará, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MÁRCIO ALMEIDA e LUCIENE PEREIRA 
ALMEIDA; e JARINA MARTINS SILVA, solteira, maior, nutricionista, 
nascida aos 31/03/1988, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Antônio Ribeiro Ramos, 67, Bairro Bela Vista, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de RUBINEY JOSÉ MARTINS DA SILVA e MARIA DE 
LOURDES VIEIRA SILVA; 

012932 - CARLOS JORGE RICARDO JUNIOR, solteiro, maior, pintor 
de automóveis, nascido aos 14/07/1994, no Hospital São Lucas, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Ruy Prates, 140, Bairro Tabajaras, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de CARLOS JORGE RICARDO e NORMA DE JESUS 
RICARDO; e INGRID NAYARA MOTA DE OLIVEIRA, solteira, maior, ven-
dedora, nascida aos 24/03/1994, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Ismael Almeida de Souza, 241, Bairro Jardim 
Iracema, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e KARINE MOTA DE OLIVEIRA; 

012933 - WALISSON JUNIO PEREIRA DE MORAIS, solteiro, maior, 
servente de obras, nascido aos 02/07/1994, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Floriano Peixoto, 132, Bairro 
Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ VANILSON PEREIRA 
DE SOUZA e ELIZABETE XAVIER DE MORAIS; e PATRÍCIA SOUZA DE 
MELO, solteira, maior, manicure, nascida aos 17/07/1998, no Hospital Balbi-
na Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, 66 A, Bairro Lourival Soares da Costa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de CÍCERO MANOEL DE MELO e MARIA MADALENA DE SOUZA; 
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Internauta fi lmou jovem pintando muro que havia sido pichado

Justiça condena usuário por 
vídeo postado em rede social

A 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) mo-
difi cou em parte a decisão 
da comarca de Bom des-
pacho e aumentou o valor 
da indenização por danos 
morais que um homem terá 
que pagar a um jovem de 24 
anos, de R$ 2 mil para R$ 
5 mil. O réu publicou um 
vídeo sem a devida auto-
rização da pessoa fi lmada.

O jovem ajuizou a 
ação alegando que, após 
celebrar uma transação 
penal em um processo 
criminal contra ele, pelo 
delito de pichação, passou 
a prestar serviços comuni-
tários de limpeza e pintura 
de muro da sede da Pre-
feitura de Bom Despacho.

Em uma oportunidade 
em que ele trabalhava, um 
cidadão o filmou sem a 
devida autorização, pro-
duziu e publicou o vídeo 
em suas redes sociais. 

O jovem afirma que o 
conteúdo era pejorativo 
à sua imagem e causou 
a ele vergonha e cons-
trangimento perante a 
comunidade local. Em sua 
defesa, o autor da grava-
ção argumentou que a pos-
tagem não foi feita por ele, 
mas pelo próprio autor da 
ação. Entretanto, tal ver-
são foi rejeitada, e a juíza 
Sônia Helena Tavares de 
Azevedo fi xou o valor da 
indenização em R$ 2 mil.

Ambas as partes recor-
reram. O jovem afi rmou 
que o valor era muito bai-
xo. O réu, por sua vez, afi r-
mou que as provas dos au-
tos eram insufi cientes para 
resultar na condenação 
que lhe foi imposta. Ele 
repetiu que, apesar de ter 
produzido o vídeo, não foi 
responsável pela publica-
ção. Segundo o internauta, 
tampouco houve demons-
tração do prejuízo moral.

O relator, desembar-
gador José Marcos Vieira, 
manteve a condenação, 
pois, por meio de pro-
va testemunhal, concluiu 
que o homem não con-
seguiu provar que outra 
pessoa tenha publicado 
em sua própria rede social 
o vídeo que causou da-
nos à imagem do jovem.

O magistrado enten-
deu que o réu expôs o 
rapaz a "escárnio público 

por conduta que já havia 
sido apreciada e devida-
mente sancionada pelo 
Poder Judiciário". Diante 
disso, ele considerou ra-
zoável aumentar o valor 
da indenização. Os desem-
bargadores Pedro Aleixo 
e Ramom Tácio votaram 
de acordo com o relator. 
(Assessoria de Comunica-
ção Institucional – Ascom 
-Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais - TJMG).

Jovem foi fi lmado enquanto cumpria prestação de 
serviços de pintura (Foto ilustrativa)
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