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Após denúncias PM 
prende dois homens com 
drogas em Salto da Divisa

 Página 7

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

“Projeto Movimente-se” da 28ª Subseção 
da OAB foi realizado com sucesso

A 28ª Subseção da OAB, junto com a Caixa de Assistência dos advogados, realizou no domingo (03/10) o projeto Movimente-se, a Caminhada dos Advogados, que foi um 
sucesso com participação de aproximadamente 300 pessoas. A caminhada partiu da sede da OAB no Bairro Marajoara até o final do Bairro Castro Pires, algumas pessoas fizeram 
um percurso menor, de acordo com suas condições físicas. Antes de saírem, os participantes tiveram orientações e exercícios de alongamento com a personal Luiza Afonso. A 
presidente da 28ª Subseção da OAB, dra. Beatriz destaca que o movimento foi vitorioso com grande adesão em função do grupo que o organizou e das parcerias. Páginas 4 e 5

Município e parceiros 
lançam a campanha Outubro 

Rosa em Teófilo Otoni

As secretarias municipais de Assistência Social e de Saúde de Teófilo Otoni e 
parceiros realizaram na sexta-feira, 1º de outubro, uma ação conjunta no lançamento 
oficial da campanha Outubro Rosa e no Dia Mundial do Idoso, na Praça Tiradentes. 
Neste dia foram ofertados vários serviços visando a melhoria da qualidade de vida 
da população, como aferição de pressão arterial, de glicemia, foram aplicados tes-
tes rápidos para hepatites, sífilis e HIV, além de orientações e palestras. Página 2
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Opinião/Cidade
Município e parceiros 

lançam a campanha Outubro 
Rosa em Teófi lo Otoni

As secretarias mu-
nicipais de Assistência 
Social e de Saúde de 
Teófilo Otoni e par-
ceiros realizaram na 
sexta-feira, 1º de ou-
tubro, uma ação con-
junta no lançamento 
oficial da campanha 
Outubro Rosa e no Dia 
Mundial do Idoso, na 
Praça Tiradentes. Neste 
dia foram ofertados vá-
rios serviços visando a 
melhoria da qualidade 
de vida da população, 
como aferição de pres-
são arterial, de glicemia, 
foram aplicados testes 
rápidos para hepatites, 
sífilis e HIV, além de 
orientações e palestras.

O secretário de Saú-
de do município, dr. Edi-
lânio de Souza ressalta 
que os trabalhos vão 
acontecer durante todo 
o mês de outubro. Se-
rão realizadas ações de 
prevenção ao câncer de 
mama e de colo do útero 
e ações voltadas aos cui-
dados com os idosos. “A 
saúde da mulher é muito 
importante, não só a fí-
sica, mas a psicológica, 
e a saúde também am-
biental. Nós estaremos 
fazendo várias progra-
mações durante o ano”. 
Dr. Edilânio destaca Te-
ófi lo Otoni tem 20% de 
não adesão à mamogra-
fi a, e tem mulheres que 
marcam o exame e não 
comparecem para fazer, 
e neste mês o município 
e parceiros das ações 
do Outubro Rosa estão 
fortalecendo esse cha-
mado para que a mulher 
vá fazer a mamografi a 
e outros exames neces-
sários e importantes.

A presidente do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa, 
Cida Jonhson, disse que 
o objeto do evento é sen-
sibilizar a sociedade para 
as questões do envelhe-
cimento, e da necessida-
de de proteger e cuidar 
da população mais idosa. 
“Esse dia pra nós é muito 
importante. É bom saber 
também que, enquanto 
idoso, nós todos temos 
que valorizar e respei-
tar essas pessoas”. Para 
Cida este dia 1º de Outu-

bro é de conscientização, 
mas comemorar o dia do 
idoso deve ser todos os 
dias. Os cuidados, valori-
zação e respeito com eles 
devem ser o ano todo.

Cida Jonhson desta-
ca a existência do mo-
vimento “Vidas Idosas 
Importam” em Teófilo 
Otoni, justamente para 
mostrar que o idoso tem 
um papel muito impor-
tante na sociedade. “Nós 
enquanto município es-
tamos fazendo uma pro-
gramação para levar essa 

conscientização junto à 
população, aos usuários, 
à família, teremos parti-
cipação também dentro 
dos hospitais, PSF´s”. 
Para Cida, o idoso ainda 
está excluído da socieda-
de, passou dos 60 anos, 
algumas pessoas acham 
que o idoso não tem mais 
valor, que eles têm que 
fi car dentro de casa, cui-
dar dos netos, mas hoje a 
realidade é bem diferente 
disso. “Hoje nós estamos 
buscando um envelhecer 
com qualidade”, disse.

Sob condução de Rodrigo 
Pacheco, Senado aprova 
“PEC da Acessibilidade”

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco 
(Democratas-MG), presi-
diu sessão, na terça-feira 
(28/09), na qual o plená-
rio aprovou Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC 19/2014) que inclui 
os termos "acessibilida-
de" e "mobilidade" no rol 
do artigo 5º da Consti-
tuição Federal, que trata 
dos direitos individuais 
e coletivos.  O projeto 
conhecido como a "PEC 
da Acessibilidade", de 
autoria do senador Pau-
lo Paim e relatado pelo 
senador Randolfe Rodri-
gues, estabelece o direito 
à inclusão com objetivo 
constitucional de conferir 
igualdade de oportunidade 
aos cidadãos brasileiros. O 
texto segue para análise da 
Câmara dos Deputados.

A Constituição já esta-
belece direitos perenes “à 
vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à pro-
priedade”. A aprovação da 
PEC, além de acrescen-
tar os dois termos à Carta 
Magna, ressalta a relevân-
cia da acessibilidade e da 

mobilidade como direitos 
relevantes para a concreti-
zação da igualdade de opor-
tunidades na sociedade para 
o respeito à diversidade.

CPF - O Senado tam-
bém aprovou o Projeto de 
Lei 1.422, de 2019, de ini-
ciativa do deputado federal 
Felipe Rigoni, que estabele-
ce o número do CPF como 
número único de registro 
geral em todo o Brasil. O 
projeto foi relatado pelo se-
nador Esperidião Amin, que 
o defendeu como uma me-
dida de desburocratização 
e efi ciência governamental, 

diminuindo entraves de 
acesso ao cidadão a serviços 
públicos e a ocorrência de 
fraudes. Por conta de modi-
fi cações no texto original, a 
matéria retorna para análise 
da Câmara dos Deputados.

Acordo de livre co-
mércio Brasil-Chile - Rela-
tado pelo senador Nelsinho 
Trad, o Projeto de Decreto 
Legislativo (PDL) 288, de 
2021, que adiciona um pro-
tocolo ao Acordo de Livre 
Comércio fi rmado entre o 
Brasil e o Chile, também 
foi aprovado em votação 
simbólica pelo Plenário.

União Operária Benefi cente está 
comemorando seu centenário

Por Humberto Barbosa

Fundada no dia 28 de 
setembro de 1921 por Eloi-
no de Matos, a União Ope-
rária Beneficente Deus, 
União e Trabalho, está em 
festa comemorativa. Uma 
instituição trabalhista que 
sempre teve por princípio, 
unir a categoria através de 
encontros festivos, come-
morações, auxílios sociais, 
como funerário, cestas bási-
cas e outras formas de che-
gar a apoiar seus associados.

Um clube aparente-
mente pobre, que conseguiu 
construir uma sede própria 
com dois andares no centro 
da cidade, em plena Avenida 
Getúlio Vargas. Ao longo de 
sua história recebeu apoio e 
generosidades, como as do 
fazendeiro Antônio Correa 
Marques, que doou terrenos 
próximos à rodoviária, atual 
Praça Olga Correa. O clube 
construiu casas para aluguel 

na Rua Coronel Ramos. 
Em sua sede social tem 

várias galerias fotográfi cas 
com autoridades do muni-
cípio, estado e de sócios 
honorários, beneficentes, 
fundadores e de outras ca-
tegorias. Todos os diretores 
trabalham de forma volun-
tária. O clube é presidido 
pelo empresário Djalma 
Cordeiro, proprietário de 
uma loja de baterias na 
Avenida Rio Bahia. Já es-
tiveram à frente dessa casa, 
Leonídio José da Costa, 
João Gabriel da Costa, Se-
bastião Silva, Joviniano de 
Almeida, Isaias da Silva 
Bonfi m, Geraldo Alves de 
Brito e vários outros. Seu 
quadro social é formado por 
diversos tipos de profi ssio-
nais como pintores, lanter-
neiros, mecânicos, pedrei-
ros, bombeiros, eletricistas, 
padeiros, comerciários e 

diversas outras categorias. 
A classe operária foi du-

rante os anos se fortalecen-
do, a tal ponto, que quando o 
Automóvel Clube construiu 
sua sede social, no centro da 
cidade, e um empresário de 
cor negra, foi barrado na por-
taria, esse mesmo operário 
patrocinou a construção da 
sede social do Clube Ope-
rário e Benefi cente Caninha 
Verde Sete de Setembro, 
nas proximidades da outra 
praça: Duque de Caxias, 
também conhecida por Praça 
Germânica. Os dois clubes 
sempre mantiveram bailes 
noturnos em suas sedes, 
agora interrompidos, por 
conta da pandemia. A cidade 
possui, além do Automóvel 
Clube, Palmeiras Country 
Clube, AABB, Clube Liba-
nês, União Operária e Sete 
de Setembro. Foram desa-
tivados América e o SESC.

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Gerais
Outubro Rosa: TJMG dá 

início a mais uma campanha 
contra o câncer de mama

Pelo 9º ano conse-
cutivo, o Tribunal de 
Justiça de Minas Ge-
rais adere ao "Outubro 
Rosa", campanha de 
mobilização para cons-
cientização e combate ao 
câncer de mama. A ação 
envolve magistrados, 
servidores, terceirizados 
e estagiários na luta con-
tra uma das doenças que 
mais mata mulheres no 
país, mas que apresenta 
alto índice de cura se 
for detectada a tempo.

O superintenden-
te de Saúde do TJMG, 
desembargador Bruno 
Terra Dias, destaca que 
o engajamento à cam-
panha contra o câncer de 
mama é fundamental não 
apenas na Corte Mineira, 
mas em toda a socieda-
de. "As ações preventi-
vas são de suma impor-
tância, ainda mais neste 
período de pandemia", 
afirma o desembargador.

O desembargador 
reconhece o avanço da 
medicina no tratamento 
do câncer de mama, 
mas enfatiza que a pre-
venção ainda é o me-
lhor remédio para evitar 
que a doença apareça. 
"Sabemos que grande 
parte da população bra-
sileira, infelizmente, 
deixa a prevenção de 
lado e só toma provi-
dências após o surgi-
mento de doenças. Por 
isso, campanhas como 
o Outubro Rosa são 
tão importantes", res-
salta o superintendente 
de Saúde do TJMG.

Ainda conforme 
o desembargador, as 
ações realizadas neste 
mês de conscientiza-
ção podem servir para 
reforçar, especialmente 
nas futuras gerações, a 
necessidade de adoção 
da cultura preventiva 
em relação ao câncer de 
mama. "Esse compro-
misso temos de assumir 
com a nossa geração, 
mas, principalmente, 
com as que virão", com-
pleta o desembargador.

Fatores de risco 
- Como nos anos ante-
riores, as ações do Ou-
tubro Rosa no TJMG são 
realizadas pela Gerência 
de Saúde no Trabalho 
(Gersat). Mais uma vez, 

a campanha está sob a 
coordenação da servido-
ra Catarina Mafra, que 
prega os cuidados diários 
que toda mulher deve 
ter para evitar a doença.

"Existem fatores de 
risco que não podem ser 
modificados, como a ida-
de, a genética e a meno-
pausa, mas existem outros 
que contribuem para o 
aparecimento da doença, 
como o uso do cigarro, o 
excesso de bebidas alco-
ólicas, a falta de atividade 
física, uma alimentação 
não saudável e o fato de 
a mulher não priorizar as 
consultas médicas pre-
ventivas", detalha Ca-
tarina. Ela explica que, 
este ano, em função da 
pandemia da Covid-19, 
que persiste no país, a 
campanha Outubro Rosa 
no TJMG será semelhante 
à do ano passado, com di-
vulgação de informações 
sobre a doença e sobre 
formas de prevenção.

Em 22 de outubro, 
magistrados, servidores, 
terceirizados e estagiários 
que estiverem no trabalho 
presencial serão incen-
tivados a trabalhar com 
alguma peça do vestuário 
na cor rosa. "Os homens 
também estão convidados 

a se vestir de rosa para 
nos ajudar nessa cons-
cientização", acrescenta 
Catarina, que coordena 
a campanha ao lado da 
coordenadora da Quali-
dade de Vida no Traba-
lho (Covit) do TJMG, 
Karine Lima. Desde esta 
sexta-feira (01/10), o Tri-
bunal orienta a todos a 
tirar uma selfie usando 
uma peça de roupa rosa 
e a compartilhar a ima-
gem nas redes sociais do 
TJMG, com as hashta-
gs #VemdeRosaTJMG 
e #OutubroRosaTJMG.

Os interessados po-
dem ainda mandar as 
fotos para fotografia@
tjmg.jus.br até dia 15/10. 
As imagens recebidas 
serão publicadas nas re-
des sociais do TJMG, 
em 22/10, marco do mo-
vimento contra o câncer 
de mama na instituição.

Também na sexta-
-feira (01/10), teve início 
nesta data a iluminação 
especial, em referência 
à campanha, no Palá-
cio da Justiça Rodrigues 
Campos e no Edifício-
-Sede do TJMG. (Asses-
soria de Comunicação 
Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Corte Mineira incentiva magistrados, servidores e terceirizados
 a se engajarem na luta contra a doença

Peças produzidas por artesãos apoiados pelo Sebrae Minas estão 
sendo expostas até o dia 7 de outubro na capital mineira

Artesanato mineiro é um 
dos destaques da Mostra 

Modernos Eternos

Peças decorativas pro-
duzidas por 30 artesãos 
mineiros irão compor sete 
ambientes da mostra de 
decoração Modernos Eter-
nos. A iniciativa apoiada 
pelo Sebrae Minas preten-
de valorizar e divulgar o 
artesanato produzido em 
Minas Gerais, estimulando 
as vendas e a geração de 
emprego e renda. A mos-
tra, realizada em Belo Ho-
rizonte, acontece até o dia 
7 de outubro (quinta-feira), 
no Colégio e Faculdade Ar-
naldo. Informações: www.
modernoseternosbh.com.

Nesta 6ª edição, o 
evento traz 35 ambientes 
assinados por arquitetos e 
decoradores que apostam 
na mistura equilibrada do 
contemporâneo com o an-
tigo, no imóvel neoclássico 
do início do século passa-
do. O conceito dos traba-
lhos é baseado na preserva-
ção da história, sem deixar 
de lado o incentivo à arte 
popular e moderna que re-
mete a valores atemporais.

Foi assim, que bone-
cas, vasos e peças decora-
tivas feitas em cerâmicas, 

palmas barroca, mantas 
com tingimento natural, 
imagens sacras, móveis, 
escultura e objetos em ma-
deira e fibras feitos pelos 
artesãos mineiros foram 
selecionados para compor 
os seguintes ambientes 
da mostra: Sala Drumond 
(Ana Elizabeth Maia 
Lodi e Angélica Araújo), 
Entre [Linhas] (Isabela 
Nogueira), Isto agora se 
torna isso e logo tornará 
resquício (Laura Costa 
e Paulo Assis), Lounge 
Gourmet (Paula Marro-
ta e Nathália Moreira), 
Ambiente Imprevisível 
(Alexandre Bianco), Sala 
do Colecionador (Cássio 
Gontijo) e A Adega (pai-
nel arquitetos associados).

As peças expostas 
foram produzidas nas 
cidades de: Antônio Car-
los, Antônio Dias, Arinos, 
Belo Horizonte, Bruma-
dinho, Capitão Enéas, 
Carangola, Divinópolis, 
Extrema, Minas Novas, 
Padre Paraíso, Piranguçu, 
Sabará, Santana do Ara-
çuaí – Distrito de Ponto 
dos Volantes, Tiraden-

tes, Turmalina, Uberaba 
e Varginha. Os produtos 
selecionados estão entre 
as 212 peças que ilustram 
a 7ª edição do Catálo-
go de Artesanato Minas 
Gerais, uma importante 
ferramenta de comercia-
lização criada pelo Se-
brae Minas para aproxi-
mar artesãos mineiros de 
potenciais compradores.

Além de facilitar o 
acesso a mercado e o apoio 
aos artesãos em feiras e 
eventos do segmento, 
como a Mostra Modernos 
Eternos, o Sebrae Minas 
oferece capacitações em 
gestão e design, para que os 
artesãos tenham um olhar 
diferenciado para as ten-
dências atuais, respeitando 
a sua forma de produ-
ção e atentos ao mercado.

6ª Mostra Moder-
nos e Eternos - Até 7 de 
outubro - Colégio e Fa-
culdade Arnaldo - Praça 
João Pessoa, 200 – Fun-
cionários - Belo Horizonte/
MG - Informações: www.
modernoseternosbh.com.
br - (Assessoria de Im-
prensa do Sebrae Minas).

A partir desta sexta-feira (01/10), fachada do Edifício-Sede 
do TJMG ganhou iluminação especial em referência à 

campanha (Crédito: Mirna de Moura/TJMG)

Superintendente de Saúde do TJMG, desembargador Bruno 
Terra Dias, diz que a prevenção ainda é o melhor remédio para 

evitar que a doença apareça (Crédito: Divulgação/TJMG)
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OAB-MG

A28ª Subseção 
da OAB/MG 
de Teófi lo Oto-
ni, junto com a 

Caixa de Assistência dos 
advogados (CAA), reali-
zou no domingo (03/10) o 
projeto Movimente-se, a 
Caminhada dos Advoga-
dos, que foi um sucesso 
com participação de apro-
ximadamente 300 pessoas. 
A caminhada partiu da 
sede da OAB no Bairro 
Marajoara até o fi nal do 
Bairro Castro Pires, algu-
mas pessoas fi zeram um 
percurso menor, de acor-
do com suas condições 
físicas. Antes de saírem, 
os participantes tiveram 
orientações e exercícios 
de alongamento com a 
personal Luiza Afonso.

A presidente da 28ª 
Subseção da OAB, dra. 
Beatriz Cicci Neves desta-
ca que o movimento foi vi-
torioso com grande adesão 
em função do grupo que o 
organizou e das parcerias. 
Foram vários parceiros 
que se juntaram para aju-

dar o evento fi car ainda 
melhor, como: Farmácia 
Indiana, Jane Massotera-
peuta, Clínica Postural, 
personal Luiza Afonso, 
Prefeitura Municipal de 
Teófi lo Otoni cedeu uma 
ambulância, Copasa com 
água mineral e Lili Polpas.

“Estamos muito satis-
feitos com a participação 
de todos. Foi um evento 
muito bacana, e chaman-
do a atenção do quão é 
importante cuidar da saú-
de física e mental nesses 
tempos de pandemia que 
estamos vivenciando”, 
disse a dra. Beatriz, que 
fez um agradecimento 
especial à delegada da 
CAA, dra. Ângela Matos, 
à dra Cecília Maciel e à dra 
Marcela Sena, que ajuda-
ram imensamente na orga-
nização do Movimente-se. 
Ela agradeceu também 
a todos os advogados e 
advogadas, familiares e 
amigos da OAB, que par-
ticiparam da caminhada, 
e no retorno foi servido 
um lanche saudável com 

“Projeto Movimente-se” da 28ª Subseção 
da OAB foi realizado com sucesso

A Caminhada dos Advogados reuniu aproximadamente 300 pessoas num grande momento de alegria e confraternização

Foram realizadas 300 inscrições para a caminhada que reuniu advogados, seus familiares e funcionários do Fórum, num momento de muita alegria e confraternização

Antes de saírem, os participantes tiveram orientações e exercícios de alongamento com a personal Luiza Afonso

sucos e frutas para repor as 
energias, num momento de 
grande confraternização.

A presença maciça dos 
advogados superou as ex-
pectativas dos organizado-
res. Foram 300 inscritos 
e aproximadamente 300 
pessoas participaram, pois 
muitos estavam acompanha-
dos de familiares e amigos. 
“Realmente nosso objetivo 
foi concluído, e agrade-

cemos à OAB de Minas 
Gerais e à Caixa de As-
sistência dos Advogados 
(CAA), pelo apoio que nos 
deu na organização desse 
evento”, disse a dra. Beatriz.

O Conselheiro da OAB 
de Minas Gerais, dr. Rey-
naldo do Carmo Neves fez 
grande parte do percurso e 
ressalta a importância do 
evento. Para ele, é uma ini-
ciativa muito boa da 28ª 
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OAB-MG

“Projeto Movimente-se” da 28ª Subseção 
da OAB foi realizado com sucesso

advogados que compa-
receram, os estagiários, 
os familiares, as parce-
rias que colaboraram para 
que o evento acontecesse.

“Aproveito a oportu-
nidade para agradecer à 
equipe que organizou o 
evento, falo também em 
nome da dra Beatriz, pre-
sidente da 28ª Subseção, a 
dra Marcela, dr Dilson, dra 
Beth, dra Cecília, dr Igor, 
dr Johann e dr Rodrigo. 
Essa equipe realmente está 
de parabéns, tudo saiu da 
melhor maneira possível”. 
A dra. Ângela frisa que o 
atual momento exige vá-
rias questões, como a ne-
cessidade da prática de es-
portes e também pelo fato 
das pessoas fi carem quase 
dois anos evitando aglo-
meração em grandes even-
tos, e a caminhada foi uma 
oportunidade de sair, rever 
amigos e colegas de traba-
lho, daí o sucesso que foi.

A presidente da Co-
missão da OAB Mulher 
da 28ª Subseção da OAB, 
dra Cecília Maciel ressal-

ta, que foi uma manhã de 
reencontro dos advoga-
dos, seus familiares e dos 
funcionários do Fórum. 
“Nós precisávamos rever 
as pessoas, estamos muito 
carentes disso, sair um 
pouco do whatsapp, é por 
isso que está sendo um 
sucesso isso aqui”, disse 
dra Cecília que agradeceu à 
classe dos advogados pela 
adesão ao Movimente-se.

O evento foi gratuito 
para os participantes, mas, 
quem quis, levou 2 caixi-
nhas de leite longa vida, 
para serem destinadas a al-
guma instituição da cidade. 
A Comissão responsável 
pela caminhada é forma-
da pela presidente da 28ª 
Subseção da OAB/MG, dra 
Beatriz Neves, da diretora 
Beth França, do conselhei-
ro Rodrigo Barros, da dele-
gada da CAA/ MG na 28ª 
Subseção, Ângela Marta, e 
membros de Comissões da 
28ª Subseção da OAB/MG: 
Cecília Maciel, Dilson Pau-
lo, Igor Afonso, Marcella 
Sena e Johann Colares.

A Caminhada dos Advogados reuniu aproximadamente 300 pessoas num grande momento de alegria e confraternização

Antes de saírem, os participantes tiveram orientações e exercícios de alongamento com a personal Luiza Afonso

A presidente da 28ª Subseção da OAB, dra. Beatriz Cicci Neves destaca que o movimento foi vitorioso com grande adesão em função do grupo que o organizou e das parcerias

Subseção da OAB, para 
que incentive o pessoal ao 
esporte que é necessário e 
bom para a saúde. “E nós 
tivemos uma participação 
recorde de advogados e de 
advogadas. Correu tudo de 
uma forma excelente graças 
a Deus. Os instrutores foram 
excelentes, tivemos apoio 
da comunidade, tivemos 
escritórios que participaram 
integralmente, alguns trou-

xeram a família, foi melhor 
do que nós esperávamos”, 
ressaltou o dr. Reynaldo.

A delegada da Caixa de 
Assistência dos Advogados 
da 28ª Subseção, dra Ân-
gela Marta, disse que esta-
va extremamente satisfeita 
com o número expressivo 
de advogados no evento. 
“A 28ª Subseção e a Caixa 
de Assistência agradecem 
a todos os envolvidos, os 
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Segurança Pública
PM apreende cinco 

armas de fogo durante 
diligências em Itaipé

Operação Saturação 
apreende armas de fogo, 

munições e dinheiro
Jequitinhonha - A 

Polícia Militar prendeu 
dois homens de 18 e 20 
anos, durante operação 
“Saturação”, na quinta-
-feira (30/09), na cidade 
de Jequitinhonha. Duran-
te a operação que visa o 
enfrentamento aos crimes 
violentos, foram feitas 
abordagens e cumprimen-
to de mandados de busca 
e apreensão, sendo lo-
calizados e apreendidos, 
01 revólver calibre 32 
com 06 cartuchos intac-
tos, 04 pássaros da fau-
na silvestre mantidos em 
cativeiro, 01 balança de 
precisão e a quantia de 
R$ 6.544,50 em dinheiro.

Os dois homens e os 
materiais apreendidos fo-
ram encaminhados à dele-
gacia de Polícia Civil para 
as demais medidas cabíveis 
à polícia judiciária. (Infor-
mações/Fotos: PMMG).

Na quinta-feira (30/09), 
a Polícia Militar foi acio-
nada pelo Hospital Mu-
nicipal Nossa Senhora 
do Patrocínio da cidade 
de Itaipé, para as provi-
dências policiais relati-
vas a uma ocorrência de 
homicídio por disparo de 
arma de fogo, na Comu-
nidade Santa Rosa 1, zona 
rural de Itaipé. Segundo 
testemunhas, o fato teria 
ocorrido por volta das 
20h quando o autor, de 
22 anos, de posse de uma 
espingarda efetuou um dis-
paro contra o seu cunhado, 
Marcelo Henrique Ferrei-
ra da Silva, de 34 anos.

No momento do cri-
me, a vítima se encontra-
va dentro de casa, sentada 
na cozinha junto com a 
família e, após se levan-
tar, foi até o tanque pegar 
água quando foi atingido 
pelas costas por um tiro 
de espingarda, efetuado 
pelo autor da parte ex-
terna da casa, que estava 
de tocaia. A vítima foi 
encaminhada com vida ao 
hospital, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu.

Segundo a PM, in-
formações apontam que o 
crime teria sido motivado 
por um sentimento de 
vingança do autor, vez 

Operação Safe Place: 
adolescentes envolvidos 

em tortura são 
apreendidos em Nanuque

A Polícia Civil de 
Minas Gerais desenca-
deou, em conjunto com a 
Polícia Militar de Minas 
Gerais e a Polícia Militar 
da Bahia, a operação Safe 
Place na cidade de Na-
nuque, região do Jequiti-
nhonha/Mucuri. A ação, 
realizada na sexta-feira 
(01/10), resultou nas 
apreensões de dois ado-
lescentes infratores, de 
16 e 17 anos, e na prisão 
de cinco suspeitos, com 
idades entre 18 e 34 anos.

A operação é fruto de 
investigações conduzidas 
pela Polícia Civil desde 
julho deste ano, quan-
do circulou pela região 
vídeo dos adolescentes 
infratores torturando uma 
pessoa com agressões 
físicas e ameaças com 
arma de fogo. Uma série 
de levantamentos foi em-
preendida pela PCMG em 
Nanuque, que identificou 
os jovens e a participação 
deles em uma organiza-
ção criminosa envolvida 
com o tráfico de dro-
gas e roubos na cidade.

Durante a operação 
Safe Place “Lugar Se-
guro”, oito mandados de 
busca e apreensão foram 
cumpridos nas residên-
cias de membros do grupo 
criminoso. Um homem 
foi preso em virtude de 

mandado de prisão preven-
tiva e outras quatro pesso-
as, em flagrante. Grande 
quantidade de armamento, 
munições e drogas (maco-
nha e crack), além de obje-
tos suspeitos de terem sido 
roubados, foi apreendida.

Pela PCMG, parti-

ciparam da operação 12 
policiais civis, sob coorde-
nação do delegado regio-
nal, João Augusto Ferraz 
de Araújo e dos delegados 
Luiz Bernardo Rodrigues 
de M. Neto e Lucas Pereira 
Scaramussa. (Informações/
Fotos: PCMG, Nanuque).

que, há cerca de 15 dias, 
teria ocorrido um desen-
tendimento familiar que 
resultou numa briga entre 
a vítima e autor, e o autor 
saiu ferido com um corte 
no rosto decorrente de 
agressões físicas provoca-
das pelo primeiro. Durante 
diligências, os militares 
conseguiram localizar a 
espingarda polveira de 
fabricação artesanal uti-
lizada no crime pelo au-
tor, que estava num mato 
nas imediações do local.

Em seguida, os poli-
ciais receberam denúncias 
informando que o autor 
poderia estar na casa do 
tio. Foram ao local, fize-
ram buscas e ele não foi 
encontrado, mas, localiza-
ram 04 espingardas polvei-
ras de fabricação caseira, 
sendo o tio do autor preso 
em flagrante por posse 
ilegal de arma de fogo e 
conduzido à delegacia de 
Polícia Civil de Teófilo 
Otoni para as providên-
cias subsequentes. (Infor-
mações/Foto: PMMG).
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAMBACURI – MG

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão (Presencial) nº 13/2021. O SAAE de Itambacuri 

torna público que irá realizar as 8 horas e 30 minutos do dia 
21 de outubro de 2021, licitação pública na modalidade Pre-
gão (Presencial) N° 13/2021 para a contratação de FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS, MOTORES, 
CONJ. MOTOBOMBA E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
PARA MONTAGEM DE PAINÉIS DE ACIONAMENTO. 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 do e-mail cplpregoeiro@hotmail.com. Informações com-
plementares poderão ser obtidas através do telefone 33-3511-
1405 ou (33) 984492518 – Gilmar Pereira Duarte, Pregoeiro.

Publicação LegalApós denúncias PM prende dois 
homens com drogas em Salto da Divisa

A Pol íc ia  Mil i tar 
prendeu dois homens de 
27 e 43 anos, na quarta-
-feira (29/09), suspeitos 
de envolvimento no trá-
fi co de drogas no Bairro 
Cansanção em Salto da 
Divisa, no Vale do Jequi-

tinhonha. A PM recebeu 
denúncia informando que 
um veículo Spin de cor 
branca estaria transitando 
com um homem transpor-
tando drogas. Os milita-
res fizeram diligências, 
sendo o veículo locali-

zado com dois suspeitos.
Durante as buscas fo-

ram localizados e apreendi-
dos 04 tabletes de maconha, 
02 porções de cocaína, 01 
porção de crack fragmenta-
do, 01 faca e 02 aparelhos 
celulares de procedência du-

vidosa. O veículo foi remo-
vido a um pátio credenciado 
ao Detran. Os dois homens 
foram encaminhados juntos 
com os materiais à delegacia 
de Polícia. (Assessoria de 
comunicação organizacio-
nal do 44º BPM, Almenara).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PA-
RAÍSO - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº. 
015/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá Processo Licitatório Nº. 118/2021, Modalidade 
Pregão Eletrônico Nº. 015/2021, cujo objeto é a aquisição 
de tecidos, aviamentos e artigos para cama, mesa e banho 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de 
Padre Paraíso/MG. A Abertura será dia 21/10/2021. Início 
do envio de propostas às 08h00min do dia 06/10/2021, fi m 
do envio de propostas às 08h30min e abertura das propos-
tas às 09h00min do dia 21/10/2021, através do site https://
comprasbr.com.br/. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 
com Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da CPL, pelos 
e-mails: licitacaopp@gmail.com, licitacao@padreparaiso.
mg.gov.br ou pelo site: padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

Segurança Pública
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012973 - HÉLIO JUNIOR JARDIM DA LUZ, solteiro, maior, 
engenheiro agrônomo, nascido aos 09/01/1989, não informado lugar 
do nascimento, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Doutor 
Carvalho Borges, 161, Centro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de HÉLIO 
JARDIM DA LUZ e VALÉRIA JARDIM DA LUZ; e WANESSA 
FERREIRA DA SILVA, solteira, maior, consultora de vendas, nascida 
aos 03/09/1990, no Hospital Municipal São Vicente de Paulo, natural 
de Malacacheta-MG, residente na Rua Doutor Carvalho Borges, 161, 
Centro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 
DA SILVA e MARIA APARECIDA FERREIRA BOTELHO; 

012974 - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA SILVA VIANA, 
viúvo, maior, administrador, nascido aos 21/05/1977, não informado 
lugar do nascimento, natural de Piracicaba-SP, residente na Rua José 
de Souza Neves, 230, Apto. 201, Bairro Marajoara, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de JOSÉ GERALDO NOGUEIRA, PAULO AFONSO 
NOGUEIRA VIANA, e NEUZA MARIA DA COSTA NOGUEIRA 
E MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA SILVA; e ANA CAROLINA 
MARIA DE AZEVÊDO OLIVEIRA, solteira, maior, advogada, nasci-
da aos 07/03/1991, no Hospital Evangélico, natural de Mantena-MG, 
residência Rua José de Souza Neves, 230, Apto. 201, Bairro Marajoara, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de NELSON COELHO DE OLIVEIRA e 
MARIA CLARA DE AZEVÊDO OLIVEIRA; 

Teófi lo Otoni-MG 04/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12973 a 12974

012975 - ARTUR RIBEIRO NETO, solteiro, maior, representan-
te comercial, nascido aos 19/04/1990, no Hospital São Lucas, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Ministro Gabriel Passos, 123, 
Bairro Fátima, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOÃO EVANGELISTA 
DOS SANTOS e GLÁUCIA RODRIGUES DUARTE SANTOS; e 
KATRINE DUARTE SOUZA, solteira, maior, atendente, nascida aos 
18/08/1994, não informado lugar do nascimento, natural de Caraí-MG, 
residente na Rua Ministro Gabriel Passos, 123, Bairro Fátima, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de EVANGELISTA DUARTE MAGALHÃES e 

MARIA MADALENA FRANCISCA DE SOUZA; 

012976 - DANIEL MACEDO PARAGUASSÚ, solteiro, maior, 
professor, nascido aos 15/09/1983, no Hospital Santa Rosália, na-
tural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Carijós, 170, Bairro 
Filadélfi a, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de UBYRAJARA SAMPAIO 
PARAGUASSÚ e MARIA DAS GRAÇAS MACÊDO; e LORIELE 
FERREIRA DE JESUS, solteira, maior, recepcionista, nascida aos 
15/04/1994 de Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Carijós, 170, Bairro Filadélfi a, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA 
DINALVA DE JESUS; 

012977 - VALDEMIR GUEDES DA SILVA, solteiro, maior, 
pedreiro, nascido aos 12/09/1985, no Distrito de Fidelândia, natural 
de Ataléia-MG, residente na Rua Luciano Crescêncio de Souza, 294, 
Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VALDIR GUEDES 
DA SILVA e DURVALINA GONÇALVES DA SILVA; e MARÍLIA 
ASSUNÇÃO CORREIA, solteira, maior, operadora de caixa, nascida 
aos 10/12/1995, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Luciano Crescêncio de Souza, 294, Bairro Matinha, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de EDSON WAGNER CORREIA DA 
SILVA e MARINALVA ASSUNÇÃO CORREIA; 

012978 - MACIEL SANDES BALDOW, solteiro, maior, empre-
sário, nascido aos 23/10/1980, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Alves de Oliveira, 84, Bairro 
São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOEL JOSUÉ BALDOW e 
MARIA DOS ANJOS SANDES BALDOW; e CLAUDIANA MARIA 
DA CONCEIÇÃO, solteira, maior, do lar, nascida aos 28/10/1981, 
na Rua Halfeld, 1097/301, natural de Juiz de Fora-MG, residente na 
Rua José Alves de Oliveira, 84, Bairro São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de  e MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO; 

Teófi lo Otoni-MG 05/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12975 a 12978
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