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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

Empresas assinam 
termo de adesão aos 

projetos "Caminhos" e 
"Cidadania em Rede"

Termos de adesão de 
empresas aos projetos “Ca-
minhos” e “Cidadania em 
Rede” foram assinados na 
terça-feira (21/09), na sede 
do Ministério Público de 
Minas Gerais. Os projetos, 
iniciados em fevereiro deste 
ano, são fruto de parceria 
entre o MPMG, por meio da 
Coordenadoria de Inclusão e 
Mobilização Social, TJMG e 
MPT da 3ª Região. Página 2

Licitação sobre o 
transporte público de 

Teófilo Otoni dá “deserta” 
mais uma vez

A sessão de concor-
rência pública para ope-
rar o transporte público 
no município de Teófilo 
Otoni estava marcada para 
a manhã desta terça-feira 
(05/10/2021), a sessão foi 
aberta, mas não apareceu 
empresa nenhuma interes-
sada em concorrer, nem 
mesmo a Viação Vale do 
Mucury, atual empresa que 
presta o serviço na cidade há 
mais de 40 anos.  Página 2

Autoridades da Saúde 
debatem o alto índice de 

mortalidade materno-infantil 
na região de Teófilo Otoni

O Ministério Público de Minas Gerais promoveu na terça-feira (05), em Teófilo Otoni, 
no auditório da CDL, o evento "Estratégia de Enfrentamento à Mortalidade Materna e 
Infantil", com participação de promotores de Justiça com atuação na Defesa da Saúde, pre-
feitos da região, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, Conselho Regional de 
Medicina, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde/MG, entre outros órgãos. Página 3Mulher é morta a tiros 

no Bairro Concórdia em 
Teófilo Otoni

O crime aconteceu na noite de terça-feira (05/10), na Av. Alfredo Sá, Bairro Concórdia, 
em Teófilo Otoni. Uma testemunha disse à Polícia Militar, que estava com a vítima Sabrina 
Soares da Silva, 39 anos, quando se aproximou uma motocicleta de cor escura e um dos 
ocupantes atirou várias vezes atingindo a vítima que caiu e morreu no local. Página 6
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Cidade/Gerais
Licitação sobre o 

transporte público de 
Teófilo Otoni dá “deserta” 

mais uma vez
A sessão de concor-

rência pública para ope-
rar o transporte público 
no município de Teófilo 
Otoni estava marcada 
para a manhã desta ter-
ça-feira (05/10/2021), 
a sessão foi aberta, mas 
não apareceu empresa 
interessada em concor-
rer, nem mesmo a Viação 
Vale do Mucury, a atual 
empresa que presta o 
serviço na cidade. Mais 
uma vez o município 
tenta fazer o processo de 
concorrência pública e 
não consegue. Segundo 
informações a falta de 
concorrentes, suposta-
mente seria por inviabili-
dade econômica, ou seja, 
a receita não pagaria os 
custos da prestação do 
serviço. “Segundo uma 
pessoa que soube do 
não comparecimento 
de empresas para con-
correr, teria afirmado 
“que o prefeito munici-
pal não está entendendo 
que estamos no perío-
do de uma pandemia, e 
por decisão unilateral 
temperada com perse-
guição à Viação Vale do 
Mucury, não atende e 
não resolve os proble-
mas do contrato e vai 
levando ao Deus dará.”

O diretor de trânsi-
to do município, Cris-
tian Resende disse que, 
seguindo o que esta-
va previsto no edital, 
foi aberta a sessão com 
prazo de até às 9h15. 
“Infelizmente não houve 
empresa interessada que 
apresentasse propostas, 
mas esperamos que nos 
próximos meses a gente 
abra novamente o cer-

tame. Convocamos as 
empresas de transporte 
de toda região, de todo 
o Brasil, que se man-
tenham interessados e 
participem conosco. Essa 
oferta vai continuar, é um 
compromisso do municí-
pio, a realização da lici-
tação”, disse. Este é o 7º 
edital publicado, e é a 3ª 
vez que abre a sessão e 
dá “deserta” a licitação.

Lembrando que, no 
dia 01/06/2020, uma ses-
são chegou a ser iniciada, 
mas foi interrompida com 
a chegada de um oficial de 
justiça, tendo a prefeitura, 
na época argumentado, que 
começou porque até aque-
le momento não teria sido 
notificada ainda da decisão 
judicial. Detalhe é que 
neste dia a concorrência 
pública também deu deser-
ta, ou seja, nenhuma em-
presa entregou proposta.

Na época a concor-
rência pública foi encer-
rada devido a uma ação 
popular movida por Thal-
les Elias da Cruz, contra 
a Prefeitura Municipal 
de Teófilo Otoni, contra 
o prefeito municipal, a 
secretária municipal de 
Administração, o secre-
tário municipal de Plane-
jamento e o presidente da 

Comissão Especial de Li-
citação, por entender que 
haviam irregularidades no 
processo. O Juiz deferiu 
a medida liminar suspen-
dendo a licitação referente 
à Concorrência Pública 
001/2019, entendendo 
num primeiro momen-
to, que o ato seria ilegal.

Na modalidade de 
concorrência pública os 
proponentes devem en-
tregar as propostas na 
hora da sessão, porque é 
exigido que seja presen-
cial. Naquele momento 
ocorre abertura dos en-
velopes, análise dos do-
cumentos, classificação 
e julgamento das pro-
postas dos participantes, 
examinados e rubricados 
pelos proponentes e pela 
comissão de licitação.

No último pronun-
ciamento do prefeito mu-
nicipal, a Viação Vale do 
Mucury, apesar de já estar 
com o contrato vencido há 
03 anos, tendo renovado 
por 03 vezes, por um perí-
odo de 01 ano, continuaria 
prestando o serviço até 
que fosse feita a licitação, 
e, claro, a nova empre-
sa se instalasse. Mas até 
essa última licitação não 
está aparecendo empresa 
interessada em concorrer.

Empresas assinam 
termo de adesão aos 

projetos "Caminhos" e 
"Cidadania em Rede"

Rodrigo Pacheco prevê 
votação célere do projeto 
para auxílio financeiro às 

Santas Casas

Termos de adesão de 
empresas aos projetos “Ca-
minhos” e “Cidadania em 
Rede” foram assinados na 
terça-feira, 21 de setem-
bro, na sede do Ministério 
Público de Minas Gerais 
(MPMG). Os projetos, ini-
ciados em fevereiro deste 
ano são fruto de parceria 
entre o MPMG, por meio 
da Coordenadoria de In-
clusão e Mobilização So-
cial (Cimos), Tribunal de 
Justiça de Minas (TJMG) e 
Ministério Público do Tra-
balho (MPT) da 3ª Região.

Assinatura do Termo 
de Adesão - Na mesma 
ocasião, foi assinada a re-
solução nº 15/2021, de 21 
de setembro de 2021, que 
altera a resolução nº 2/2013 
e regulamenta os procedi-
mentos para instauração, 
promoção e implementa-
ção de projetos sociais. 
A resolução foi assinada 
pelo procurador-geral de 
Justiça, Jarbas Soares Jr., 
e pelo corregedor-geral de 
Justiça do MPMG, Luciano 
França da Silveira Júnior e 
vai proporcionar aos órgãos 
de execução do MPMG 

Brasília – O presiden-
te do Congresso Nacional, 
Rodrigo Pacheco (Demo-
cratas-MG), reuniu-se, 
na segunda-feira (04/10), 
com representantes da 
Confederação das Santas 
Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Fi-
lantrópicas (CMB) para 
tratar da tramitação da 
proposição que permite a 
transferência de recursos 
financeiros extras às ins-
tituições filantrópicas. O 
senador mineiro pretende 
colocar o tema em vota-
ção na Casa assim que for 
liberado para o Plenário.

O projeto (PL 1.417  
/2021), de autoria do se-
nador Luis Carlos Heinze, 
destina a quantia de R$ 3,3 
bilhões para dar fôlego às 
instituições de saúde, que 
historicamente enfrentam 
restrições financeiras e 
ainda foram severamente 
afetadas pela pandemia da 
Covid-19. Rodrigo Pache-

a possibilidade de firmar 
parcerias com entidades 
de direito privado nos as-
suntos de responsabilidade 
social, com atuação por 
meio de projetos sociais.

Adesão aos Proje-
tos “Caminhos” e “Ci-
dadania em Rede” - O 
coordenador de Inclusão 
e Mobilização Sociais, pro-
motor Paulo César Vicente 
de Lima, lembrou o am-
bientalista Hugo Werneck, 
que dizia que vivemos na 
mesma casa e o MP deve 
trabalhar com e não contra 
alguém, viver em "comum 
unidade" e que não era 
possível excluir as empre-
sas. "Não há outro cami-

nho, ninguém transforma o 
mundo sozinho", ressaltou.

A desembargadora 
Maria Luiza de Marilac, 
coordenadora do Núcleo 
de Voluntariado do TJMG, 
contou que os projetos "Ca-
minhos" e "Cidadania em 
Rede" foram desenvolvidos 
de acordo com a Agen-
da 2030, da ONU. "Nós 
acreditamos que concreti-
zação dos projetos condu-
zirá ao desenvolvimento de 
habilidades, criatividade 
e capacidade laborativa, 
componentes basilares da 
autoestima, e colaborará 
para viabilizar a inser-
ção na sociedade de nosso 
público-alvo", afirmou.

co reconheceu a relevância 
das Santas Casas, que hoje 
são responsáveis por 70% 
dos atendimentos dos ca-
sos de alta complexidade 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), e desempenham 
papel primordial no com-
bate ao novo coronavírus.

“Logo que aprovado 
pelos membros da Co-
missão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE), vamos 
colocar esse projeto em 
votação no plenário da 

Casa. Sempre admiramos 
o trabalho desempenhado 
por essas instituições fi-
lantrópicas, que se mostrou 
ainda mais importante 
durante a pandemia. O 
mérito dessa proposta é re-
conhecido pelos senadores 
como algo essencial para 
o país, e acredito que não 
vamos encontrar empeci-
lhos para ela ser aprovada 
no plenário da Casa ain-
da em outubro”, afirmou 
o presidente do Senado.
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Gerais
Autoridades da Saúde debatem o alto índice de 

mortalidade materno-infantil na região de Teófilo Otoni
O Ministério Público 

de Minas Gerais promoveu 
na terça-feira (05/10), em 
Teófilo Otoni, no auditório 
da CDL-TO, o evento "Es-
tratégia de Enfrentamento 
à Mortalidade Materna e 
Infantil", com participação 
de promotores de Justiça 
com atuação na Defesa da 
Saúde, prefeitos da região, 
Ministério da Saúde, Secre-
taria de Estado de Saúde/
MG, Conselho Regional 
de Medicina, Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde de Minas Gerais (Co-
sems), entre outros órgãos.

O coordenador Regio-
nal das Promotorias de De-
fesa da Saúde e da Macror-
região Nordeste, promotor 
de Justiça, dr. Lucas Dias 
Pereira Nunes destacou a 
importância de debater um 
assunto tão importante na 
região de Teófilo Otoni e se 
mostrou preocupado, por-
que os dados apontam que 
a região de Teófilo Otoni, é 
uma das maiores do Estado 
em se tratando de morta-
lidade materno-infantil.

“Infelizmente a região 
de Teófilo Otoni ocupa o 
pior índice da mortalidade 
materno-infantil de Minas 
Gerais. Em razão dessa pre-

ocupação que foi detectada 
pelos técnicos do Ministério 
da Saúde, da Secretaria Es-
tadual da Saúde, foi repassa-
do para o Ministério Público 
de Minas Gerais, através do 
CAO Saúde, no qual o coor-
denador é o dr. Luciano, foi 
vista a necessidade de uma 
ação concreta aqui no nosso 
território. Estamos inician-
do hoje com essa apresen-
tação dos dados, chamando 
todos os atores importantes 
para combater esse pro-
blema que vivenciamos, 
para daí propor soluções e 
seguir concretizando essas 
soluções pra gente melhorar 
esse índices que estão real-
mente muito preocupantes”.

A intenção do Mi-
nistério Público é propor 
um olhar especial para a 
Atenção Básica da Saúde 
onde tudo se inicia, prin-
cipalmente nos PSF´s, pra 
fazer uma busca ativa das 
gestantes que muitas vezes 
elas não vão até a atenção 
básica, para que possa ser 
acompanhado de perto o de-
senvolvimento da gestação 
dessas pessoas, e com isso, 
tentar melhorar os índices 
que estão muito graves.

Dr. Lucas ficou satis-
feito com a presença dos 

órgãos convidados para de-
baterem o assunto. Ele frisa 
que as mulheres, se tives-
sem um acompanhamento 
mais de perto, da equipe 
da atenção básica, muitas 
mortes poderiam ser evita-
das. “O que a gente gostaria, 
daqui pra frente, através 
dessas ações, e a continui-
dade dessas ideias, é que 
a gente consiga realmente 
reduzir esses índices que 
estão sendo apresentados”. 
Para ele, além de realização 
de campanhas, é preciso a 
busca ativa das gestantes. 
“A equipe do PSF tem por 
característica ir atrás do seu 
paciente, não ficar esperan-
do só o paciente chegar até 
a unidade de saúde, mas 
sim, fazer essa busca ati-
va, como fazer o controle 
do pré-natal da gestante”.

O coordenador do Cen-

tro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça 
de Defesa da Saúde, dr. Lu-
ciano Moreira de Oliveira, 
informa que o Ministério 
Público recebeu os dados 
do Comitê de Prevenção ao 
Óbito Materno e Infantil, 
que mostram que a região 
abrangida pela Superinten-
dência Regional de Saú-
de de Teófilo Otoni tem a 
maior mortalidade infantil 
do Estado. “Nós estamos 
falando de 15,29 óbitos 
por 1.000 nascidos vivos, 
a meta do Estado é atingir 
até 2023, 11 óbitos, e na 
realidade o que a gente tem 
que buscar é que nenhum 
óbito por causa evitável 
aconteça. É o que mais nos 
preocupa, no Estado como 
um todo, 64% das crianças 
morrem por causas evitá-
veis, e 91% das gestantes 

morrem por causas evitá-
veis. Se as causas são evitá-
veis, não estamos falando de 
uma fatalidade, de algo que 
acontece por uma situação 
extraordinária, mas, de uma 
grave violação de direito”.

Dr. Luciano Moreira 
destaca, que todos envolvi-
dos na área da saúde têm que 
se mobilizar pra essa agenda, 
de mortes que não são acei-
táveis, e precisam realizar 
ações. Para isso o Ministério 
Público propõe duas frentes: 
a primeira é de agir buscando 
a completude das equipes 
de saúde da família, aquelas 
equipes que atendem a maior 
parte das necessidades da 
população. Além disso, é 
a efetiva disponibilidade 
profissional. “O profissio-
nal estar efetivamente pre-
sente e disponível”, disse.

Por outro lado, é a aten-

ção pré-natal, o maior grupo 
de causas de mortes, tanto de 
gestantes quanto de crianças, 
poderiam ser evitadas se a 
gestante tivesse acesso ao 
pré-natal. O MP está traba-
lhando com uma meta que 
é de 6 consultas pré-natais, 
sendo a primeira até a 20ª 
semana de gestação, que é 
o que o próprio Ministério 
da Saúde propõe. Moreira 
ressalta que não dá pra falar 
em qualidade de atendimento 
sem ter equipes completas, 
e fala da equipe mínima, 
que é o médico, enfermei-
ro, técnico de enfermagem, 
agentes comunitários de 
saúde que têm o papel fun-
damental no sentido de iden-
tificar a gestante, de levá-las 
para o serviço de saúde, a 
atenção primária, para fa-
zerem o pré-natal. (Fotos/
Créditos: Diário Tribuna).

O evento "Estratégia de Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil" foi promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais

Pequenos negócios mineiros criaram mais 
de 177 mil empregos neste ano

No Dia da MPE, come-
morado em 5 de outubro, 
Minas Gerais se destaca 
como o segundo estado do 
país em número de peque-
nos negócios e na geração 
de empregos pelo segmento. 
São mais de 1,8 milhão* de 
empreendimentos, que res-
pondem por 61% dos em-
pregos formais no estado. 
Somente de janeiro a agosto 
deste ano, as MPE criaram 
cerca de 177 mil postos de 
trabalho, mais que o dobro 
gerado pelas médias e gran-
des empresas. Em relação ao 
mesmo período de 2020, o 
saldo de empregos nas MPE 
mineiras aumentou 428%.

Seis em cada 10 peque-
nos negócios em Minas Ge-
rais são microempreendedo-

res individuais (MEI). Dos 
mais de 213 mil estabeleci-
mentos de micro e pequeno 
porte abertos no estado 
neste ano, até 10 de agosto, 
quase 82% são MEI. “De ja-
neiro a agosto, tivemos um 
aumento de 10% no número 
de novos MEI em Minas. 
Isso é um dos reflexos da 
pandemia, já que milha-
res de pessoas precisaram 
encontrar uma nova fonte 
de trabalho e renda para 
driblar a crise. Por outro 
lado, muitos também iden-
tificaram oportunidades de 
empreender e aproveitaram 
o momento”, lembra Afonso 
Maria Rocha, superinten-
dente do Sebrae Minas.

 Apesar dos impactos 
econômicos causados pela 

pandemia, mais de 80% 
dos pequenos negócios de 
Minas Gerais sobreviveram 
à crise. Destes, 27% conse-
guiram manter ou aumentar 
o faturamento no período, 
de acordo com a 12ª Pes-
quisa o impacto da pan-
demia de coronavírus nos 
pequenos negócios. “Por ter 
uma estrutura mais enxuta 
e processos menos comple-
xos, os pequenos negócios 
conseguem se adaptar mais 
facilmente às mudanças e se 
reinventar”, afirma Rocha.

Taxa de empreen-
dedorismo - A pandemia 
do coronavírus despertou 
nos brasileiros o desejo 
de ter um negócio próprio 
no próximo triênio. De 
acordo com o relatório 

da Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM) 2020, 
realizado no Brasil pela 
parceria entre Sebrae e 
o Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade 
(IBPQ), a taxa de empre-
endedorismo potencial, 
composta por cidadãos 
que não têm um negócio, 
mas pretendem abrir uma 
empresa em até três anos, 
teve um incremento de 
75%, passando de 30%, em 
2019, para 53%, em 2020.

“A pesquisa fez uma es-
timativa de que 50 milhões 
de brasileiros que ainda não 
empreendem querem abrir 
um negócio. Desse total, 
1/3 teria sido motivado pela 
pandemia”, pontua o pre-
sidente do Sebrae, Carlos 

Melles. Segundo ele, a falta 
de emprego causada pela 
pandemia do coronavírus 
pode ter motivado os brasi-
leiros a considerarem mais 
seriamente a ideia de ter um 
negócio próprio em um de-
terminado espaço de tempo.

Ainda de acordo com a 
GEM, a formalização entre 
os empreendedores brasi-
leiros teve um incremento 

de 69%, entre 2019 e 2020. 
O total de empreendedores 
com CNPJ, entrevistados 
pela pesquisa, passou de 
26% para 44%, o maior 
crescimento dos últimos 
quatro anos. Em 2017, 15% 
dos empreendedores eram 
formalizados e, em 2018, 
23%. *Fonte: Receita Fede-
ral (julho/21). (Assessoria 
de Imprensa Sebrae Minas).

Saldo de vagas no segmento aumentou 428% em relação ao mesmo período de 2020, motivo de comemoração em 5 de outubro, Dia da MPE
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Gerais
Fechamento de unidades 
prisionais é questionado 
por comissão na ALMG

O secretário-geral do 
Estado e presidente do 
Comitê de Orçamento e 
Finanças (Cofin), Mateus 
Simões, foi convoca-
do para uma audiência 
pública na Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), na se-
gunda-feira (04/10/21), 
a partir das 9h30, para 
debater o fechamento 
de unidades prisionais. 
A convocação do secre-
tário foi aprovada pela 
Comissão de Segurança 
Pública da ALMG, aten-
dendo requerimento de 
seu presidente, deputa-
do Sargento Rodrigues. 
A audiência acontecerá 
no Auditório José Alen-
car. Além do secretário 
Mateus Simões, que foi 
convocado, estão con-
vidados a participar do 
debate o secretário de 
Estado de Justiça e Se-
gurança Pública, Rogério 
Greco, representantes do 
Judiciário, do Ministério 
Público e de órgãos de 
segurança do Estado.

No requerimento de 

sua autoria, o deputa-
do Sargento Rodrigues 
argumenta que o artigo 
103 da Lei Federal 7.210, 
de 1984, que trata da 
Lei de Execução Penal, 
prevê que cada comarca 
terá pelo menos uma 
cadeia pública a fim de 
resguardar o interesse da 
Administração da Jus-
tiça Criminal e a per-
manência do preso em 
local próximo ao seu 
meio social e familiar. 
“Pretende-se ainda dis-
cutir o impacto finan-
ceiro, social e político 
de mencionada medida, 
bem como seu impacto 
na segurança pública do 
Estado e na integração 
das forças de segurança”, 
explicou o parlamentar, 
ao solicitar a reunião.

O deputado Sargento 
Rodrigues afirma que, 
durante o debate, será 
cobrado da Secretaria de 
Estado de Justiça e Segu-
rança Pública, que apre-
sente de imediato a lista 
das unidades prisionais 
que já foram fechadas, 

aquelas transformadas 
em presídios femininos e 
as que se pretende fechar, 
esta última lista acompa-
nhada da programação.

Além disso, tam-
bém foi solicitado ao 
Executivo que apresente 
informações sobre a re-
lação das unidades pri-
sionais interditadas com 
respectiva motivação, 
sobre o deficit de va-
gas, sobre o custo dos 
detentos em unidades 
menores e nas de maior 
capacidade, e sobre a 
transferência de presos, 
especialmente com re-
lação à responsabilida-
de, aos deslocamentos e 
distâncias percorridas.

Atenção: Foi remar-
cada para o dia 18 deste 
mês, às 9h30, a audi-
ência que a Comissão 
de Segurança Pública 
da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais 
(ALMG) realizaria, na 
manhã desta segunda-
-feira (04/10/21), sobre o 
fechamento de unidades 
prisionais no Estado.

Iniciativa do governo estadual levou à convocação do 
secretário-geral do Estado, Mateus Simões

Caso é um dos primeiros do país; ré já manifestou que 
irá recorrer contra sentença de 14 anos

Justiça de Contagem 
condena mulher de 27 
anos por feminicídio 

A Vara do Tribunal do 
Júri da Comarca de Conta-
gem, na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, 
condenou uma mulher, 
atualmente com 27 anos, 
pelo homicídio qualificado 
da companheira, morta aos 
24 anos, em 2017. É um 
dos primeiros casos, no 
Brasil, em que uma mulher 
é condenada por feminicí-
dio. Na semana passada, 
foi divulgado um caso 
semelhante no Distrito 
Federal, mas o julgamento 
em Minas é anterior. Os 
jurados reconheceram que 
a ré agiu com meio cruel, o 
que foi agravado por se tra-
tar de violência cometida 
contra mulher em ambien-
te doméstico, pela própria 
condição da vítima de 
pessoa do sexo feminino.

O juiz Elexander Ca-

margos Diniz proferiu a 
sentença em 18 de agos-
to, fixando a pena da ré 
em 14 anos de reclusão, 
em regime inicialmente 
fechado. A mulher, cuja 
defesa está sendo feita 
pela Defensoria Pública, 
já interpôs recurso de ape-
lação contra a decisão. A 
acusada foi contemplada 
com a liberdade provisória, 
sendo aplicadas medidas 
cautelares diversas da pri-
são. Como a ré não foi 
encontrada para intimação 
pessoal, ela foi intimada 
da condenação por edital.

A mulher  poderá 
aguardar o julgamento da 
apelação em liberdade, 
como ocorreu até o júri. 
Contudo, pode haver re-
querimento do Ministério 
Público para decretação 
da prisão preventiva. No 

Redução do número de estabelecimentos prisionais no Estado preocupa a Comissão
 de Segurança Pública - Arquivo ALMG - Foto: Ricardo Beghini

júri, o Conselho de Sen-
tença reconheceu os ter-
mos da pronúncia, que 
rejeitou a qualificadora 
de motivo fútil constante 
da denúncia do Ministé-
rio Público do Estado de 
Minas Gerais, recebida 
em 26 de janeiro de 2018.

O MPMG afirmava 
que, na noite de 14 de 
maio de 2017, no Bairro 
Cabral, em Contagem, a 
acusada agrediu e asfi-
xiou a vítima por ciúme, 
diante de postagens da 
jovem numa rede social. 
Contudo, o juiz entendeu, 
em 18 de novembro de 
2019, que essa descri-
ção não estava de acordo 
com as provas dos autos, 
não ficando claro o mo-
tivo de desentendimento.

Ao ser ouvida pela 
autoridade policial, a ré 
alegou que brigou com 
a parceira e a empurrou, 
quando esta tentou atingi-la 
com um pedaço de pau. Ela 
disse que viu a vítima cair 
e deixou o local. Meia hora 
depois, retornou e viu que 
a namorada estava morta. 
Essa versão, porém, foi 
descartada pelo corpo de 
jurados. (Assessoria de Co-
municação Institucional – 
Ascom - Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais – TJMG).

Júri da Comarca de Contagem considerou acusada culpada de 
homicídio qualificado (Foto: Divulgação/TJMG)

Homem é preso por 
tráfico de drogas no 

centro de Novo Cruzeiro

Na sexta-feira (01/10), 
a Polícia Militar realizava 
a operação “Força Tarefa” 
em Novo Cruzeiro em 
combate a crimes de homi-
cídios, quando os militares 
receberam informações 
de que um cidadão estaria 
traficando drogas na Praça 
Noraldino Rosa, no centro 
da cidade. Foram ao local, 
onde depararam com um 
indivíduo, que ao perceber 
a aproximação da viatu-

ra, dispensou uma meia.
 Ao verificar, os milita-

res constataram, que dentro 
da meia continha 05 buchas 
de maconha e 02 pinos con-
tendo cocaína. Nas vestes 
dele foi localizada a quantia 
de R$62 em dinheiro. O au-
tor assumiu a propriedade 
dos materiais e confessou 
a prática criminosa. Disse 
que estava vendendo cada 
bucha de maconha por 
R$10 e cada pino con-

tendo cocaína por R$25.
 Ele foi preso em fla-

grante por tráfico de dro-
gas, sendo garantidos seus 
direitos constitucionais, 
e conduzido à delegacia 
de Polícia Civil de Teó-
filo Otoni, junto com o 
material apreendido, para 
as providências de polí-
cia judiciária. (Informa-
ções/Foto: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).
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Opinião/Gerais
Novo aplicativo do 

Crea-MG será mais um 
canal de denúncias

O sistema de serviços 
do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais (Crea-
-MG), o Sitac, ganhou 
uma versão para aplicati-
vo. A plataforma mobile 
vai reproduzir as funcio-
nalidades do Sitac, possi-
bilitando acesso a todos os 
serviços do Conselho, in-
clusive o canal para regis-
tro de denúncias de obras 
e serviços irregulares. Por 
meio do aplicativo, a so-
ciedade poderá contri-
buir com a fi scalização do 
Conselho de maneira di-
reta e menos burocrática.

Desde janeiro de 
2021, quando o Sitac foi 
implantado, o Crea-MG 
recebeu mais de 2.650 
denúncias, sendo 70% 
delas já apuradas pela 
gerência de Fiscalização. 
De uma maneira simples, 
o aplicativo será mais 
uma opção para envio das 
queixas, alertando sobre 

possíveis irregularidades 
no exercício profi ssional 
da engenharia, da agro-
nomia e das geociências. 
O denunciante poderá 
encaminhar o endereço, 
fotos e outros dados de 
obras e serviços, e será in-
formado, via e-mail, sobre 
o andamento da denúncia 
no setor de fi scalização.

Para os profi ssionais, 
o novo formato vai re-
presentar ainda mais co-
modidade, permitindo 
acessar qualquer um dos 
serviços oferecidos pelo 
Crea-MG de todo lugar, 
sem precisar de um com-
putador. “Toda ação feita 
no aplicativo, também 
será salva no site do Si-
tac. A integração desses 
ambientes facilita a vida 
do usuário”, afirma o 
gerente do Departamento 
de Planejamento, Gestão 
e Tecnologia, engenheiro 
mecânico César Paiva. 
Segundo ele, o novo apli-

cativo é uma atualização 
do anterior, agora com 
uma linguagem mais di-
reta e intuitiva. “O nosso 
objetivo é proporcionar ao 
usuário uma experiência 
leve e amigável, em um 
formato mais moderno 
nessa linha de prestação 
de serviço. Isso é um ga-
nho substancial na inte-
ração com profi ssionais e 
sociedade”, ressalta César. 

O gerente explica 
que a nova versão é uma 
extensão do Sitac, que 
foi criado, justamente, 
para proporcionar maior 
transparência, agilidade e 
fl exibilidade, com menor 
tempo de espera e sem ne-
cessidade de deslocamen-
tos para os profi ssionais e 
cidadãos. O aplicativo já 
está disponível para dis-
positivos Android e IOS, e 
pode ser baixado de forma 
gratuita na PlayStore e na 
AppStore. (Iane Chaves - 
Assessora de Imprensa).

O APP será uma extensão do atual sistema de serviços do 
Conselho, disponibilizado para toda a sociedade

 Justiça de Ipanema no Rio de Janeiro condena 
quatro pessoas por roubo de carga de queijos

A juíza Luciana Mara 
de Faria, da 1ª Vara Cível, 
Criminal e de Execuções 
Penais da Comarca de Ipa-
nema, no Vale do Rio Doce, 
condenou quatro réus, entre 
eles um vereador da cidade, 
por organização criminosa e 
pelo roubo de 5,5 toneladas 
de queijo muçarela, orçadas 
em aproximadamente R$ 
285 mil. A sentença é de 
30/09. Segundo o Ministério 
Público do Estado de Mi-
nas Gerais, na madrugada 
de 25 de março de 2020, o 
grupo abordou e rendeu o 
motorista de um caminhão 
da Laticínios Delbom, na 
BR-474, no município de 
Pocrane, à mão armada. A 
vítima foi mantida amarrada 
por 9 horas no banco tra-
seiro do carro dos assaltan-
tes, e libertada em Ipatinga.

O caminhão da empresa 
e partes da carga foram re-
cuperados, respectivamente, 
nos municípios de Martins 
Soares, Manhumirim e Ipa-
nema e em Vitória (65 caixas 
de queijo muçarela e 54 bar-
ras do produto). O diretor da 
companhia e dono do bem, 
a segunda vítima, avaliou 
o prejuízo em aproxima-
damente R$ 150 mil, em 
razão da perda de parte da 
carga e das peças do veículo.

De acordo com a apura-
ção, o vereador repassou aos 
colegas a data, o horário, o 
local e o trajeto do caminhão. 
Três denunciados (entre os 
quais dois cujo processo foi 
desmembrado) pararam o 
veículo, portando arma de 
fogo, e realizaram o assalto, 
conduzindo a carga até um 
quinto integrante, responsá-

vel por distribuir os produ-
tos. Tudo isso foi feito sob 
a coordenação de uma sexta 
pessoa, mentora dos crimes.

Os réus, dos quais três 
estão presos preventivamente 
desde julho, e outro desde 
agosto de 2020, foram sen-
tenciados a penas distintas, 
pois alguns tinham condena-
ções anteriores e eram rein-
cidentes, e suas atribuições 
variaram do planejamento da 
empreitada a atuações mais 
pontuais. Eles deverão iniciar 
o cumprimento da pena em 
regime fechado e não pode-
rão recorrer em liberdade.

O mandante recebeu 
pena de 19 anos, seis meses, 
nove dias de reclusão e pagar 
399 dias-multa. O vereador 
foi condenado a 14 anos, 
oito meses, 10 dias e 203 
dias-multa. O executor do 

assalto, que rendeu o moto-
rista do caminhão e o man-
teve preso, deverá cumprir 
22 anos e dois meses e 562 
dias-multa. Ele já tinha duas 
condenações prévias. Para o 
outro envolvido, que tinha 
uma condenação transitada 
em julgado, a pena foi de 
16 anos, 11 meses, 25 dias e 
347 dias-multa. A juíza tam-
bém determinou que os réus 
indenizem solidariamente a 
empresa de laticínios em, no 
mínimo, R$ 150 mil. Mais 
dois réus cujo processo foi 
desmembrado respondem 
pelas mesmas acusações.

Operação Via Lác-
tea - Na madrugada do dia 
28/07/2020, policiais cumpri-
ram mandado de busca e apre-
ensão e mandado de prisão 
preventiva contra os suspeitos 
nas cidades de Ipanema, Belo 

Horizonte, Ipatinga e Muriaé. 
Cada um deles desempenha-
va uma função diferente no 
planejamento dos crimes.

A quadrilha foi iden-
tificada como responsável 
por dois roubos meses antes, 
também de uma empresa 
de Ipanema, a Cooperativa 
Agropecuária. Contudo, os 
delitos ocorreram fora do 

território da comarca, em Mu-
tum. Segundo a Polícia Civil, 
há indícios robustos de que 
uma mesma organização cri-
minosa teria praticado os três 
roubos na sequência, e que 
executa esse tipo de ação com 
regularidade. (Assessoria de 
Comunicação Institucional – 
Ascom - Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais – TJMG).

Não compareceu 
quem arrematasse o 
estádio do América

Por Humberto Barbosa

O América Futebol 
Clube de Teófi lo Otoni tem 
atravessado crises finan-
ceiras e teve várias ações 
judiciais trabalhistas que 
levaram a sede social a lei-
lão e foi arrematada por R$ 
1 milhão e 200 mil reais. 
Um pouco depois o verea-
dor Fabio Lemes, tentando 
impedir que o estádio de 
futebol também fosse a lei-
lão, conseguiu aprovar uma 
lei transformando a área es-
portiva em Patrimônio His-
tórico e Cultural e mesmo 
assim o leilão foi agendado 
para sexta-feira, 1º de ou-
tubro de 2021, às 10h, cujo 
lance inicial foi fi xado em 3 
milhões e 200 mil reais. Fe-
lizmente para a comunidade 
esportiva, que podia fi car 

sem seu melhor campo de 
futebol, não apareceu qual-
quer pessoa para participar 
do leilão e oferecer lances.

Agora crescem as ex-
pectativas para não marcar a 
segunda chamada do leilão, 
e se for realizado, que não 
compareça interessado. O 
clube está participando do 
Campeonato Mineiro da 
Segunda Divisão, faz parte 
do grupo C com Boston City 
de Manhuaçu, Manchester 
de Juiz de Fora, Contagem 
e Betis de Ouro Branco. O 
América está na segunda 
posição com 6 pontos e 
tem grandes chances de 
passar desta fase e entrar 
no hexagonal. Tem quatro 
artilheiros na lista da com-
petição. Roger com 2 gols, 

O América vem trabalhando forte para 
a sequência do campeonato

Carciano, Otávio e Junior 
Lemos, cada um com 1 
gol. Semana passada o time 
fi cou de folga. Foi realizada 
a quarta rodada: Inter de Mi-
nas 1 x 1 Uberaba. Betis 2 x 
4 Manchester. Santarritense 
2 x 0 Figueirense. Araguari 
1 x 1 Patrocinense. Boston 
City 1 x 2 Contagem e Var-
ginha 3 x 3 Poços de Caldas.

No próximo final de 
semana, no sábado (9), às 
11h, América enfrenta o 
Manchester na cidade de 
Juiz de Fora; às 15h: Poços 
de Caldas x Santarritense. 
Uberaba x Araguari. Pa-
trocinense x Araxá é no 
domingo (10), e às 15h: 
Figueirense x Atlético Três 
Corações e Contagem x 
Betis. Na outra semana, dias 
16 e 17, América faz o jogo 
de volta contra o Betis, na 
cidade de Ouro Branco. Ou-
tra vez fi ca de fora na tabela 
pela sétima rodada nos dias 
23 e 24 de outubro. Faz dois 
jogos seguidos em casa: 31 
de outubro contra Manches-
ter e dia 07 de novembro 
contra Boston City, jogos 
de volta. Termina a primei-
ra fase na cidade de Ouro 
Branco, contra o Contagem. 

Carga de queijos de mais de 5 toneladas foi tomada de 
assalto a mão armada (Imagem ilustrativa) 
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Segurança Pública

PM apreende drogas e 
prende seis pessoas durante 

operação Saturação

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

Polícia Militar apreende 
menor com drogas em 

Águas Formosas
A Polícia Militar re-

alizou uma operação no 
domingo (03/10), que re-
sultou na prisão de 05 
homens e 01 mulher com 
idades entre 18 e 37 anos, 
suspeitos de envolvimen-
to no tráfico de drogas 
e posse ilegal de armas 
de fogo em Divisa Ale-
gre e Águas Vermelhas.

 Segundo a Polícia 
Militar, durante a ope-

ração foram cumpridos 
05 mandados de busca e 
apreensão, que tiveram 
como resultado a locali-
zação de 194 buchas e 03 
tabletes de maconha, 01 
pistola calibre 380 com 
15 cartuchos intactos, 01 
revólver calibre 38 mu-
niciado com 06 cartuchos 
intactos, 02 balanças de 
precisão, R$18.167,00 em 
dinheiro, 03 motocicletas 

em situação irregular e 
02 aparelhos celulares 
de procedência duvidosa.

 Os acusados e os ma-
teriais apreendidos foram 
encaminhados à delegacia 
de Polícia Civil para as 
medidas de polícia judi-
ciária. Denuncie crimes, 
ligue 181. (Assessoria de 
comunicação organiza-
cional do 44º Batalhão de 
Polícia Militar, Almenara).

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-
fico de drogas no Bairro 
Cansanção em Salto da 
Divisa, no Vale do Jequi-

Mulher é morta a tiros 
no Bairro Concórdia em 

Teófilo Otoni

O crime aconteceu 
na noite de terça-feira 
(05/10), na Avenida Al-
fredo Sá, Bairro Concór-
dia, em Teófilo Otoni. A 
Polícia Militar registrou 
a ocorrência, e no local 
uma testemunha de 42 
anos disse que estava jun-
to com a vítima Sabrina 
Soares da Silva, de 39 
anos (Foto), no cruza-
mento da Avenida Fran-
cisco Sá com a BR-116, 
quando, ao deslocar-se 
à região de um posto de 
combustíveis, visualizou 
uma motocicleta de cor 

escura com dois ocupan-
tes não identificados se 
aproximando e parando 
próximo à vítima, e um 
dos ocupantes desceu e 
atirou várias vezes atin-
gindo Sabrina que caiu 
no chão. Após praticarem 
o crime os dois fugiram 
na motocicleta sentido 
ao Bairro Palmeiras.

A equipe do SAMU 
compareceu ao local para 
prestar os primeiros so-
corros, mas foi constata-
do que a vítima já estava 
em óbito. A perícia técni-
ca da Polícia Civil com-

pareceu no local, fez seus 
trabalhos de praxe, em 
seguida o corpo foi enca-
minhado ao IML para ser 
necropsiado. Próximo ao 
corpo foram localizadas 
aproximadamente 15 
cápsulas deflagradas de 
munição calibre 9mm, 
que foram recolhidas. 
Os militares fizeram 
rastreamentos para ten-
tar identificar, localizar 
e prender os autores do 
crime, mas até o fechamen-
to da ocorrência ninguém 
foi preso. (Informações: 
PMMG, Foto: Divulgação).

Durante operação da 
Polícia Militar, na segun-
da-feira (04/10), em Águas 
Formosas, os militares 
avistaram um indivíduo 
em atitude suspeita, no 
Bairro Maria Júlia, que 
ao perceber a presença 
policial fugiu correndo, 
mas foi perseguido e al-
cançado. Durante a tenta-
tiva de fuga, o indivíduo, 
menor de idade, jogou 
fora um pacote contendo 
10 tabletes de substância 
semelhante à maconha, 
que os militares encon-
traram nas proximidades 

do local da abordagem.
O menor foi enca-

minhado à delegacia de 
Polícia Civil junto com 

a droga apreendida. (As-
sessoria de comunicação 
organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Polícia Militar apreende 
arma de fogo na zona 
rural de Novo Cruzeiro

Durante operação da 
Polícia Militar na cidade de 
Novo Cruzeiro nesta quar-
ta-feira (06/10), a equipe 
da Patrulha Rural recebeu 
denúncias informando que 
um cidadão estaria na pos-
se de armas de fogo na sua 

propriedade rural, situada 
no Distrito do Lufa, sendo 
que no local é realizado o 
conserto de armamentos 
e o denunciado já teria 
sido visto portando armas 
de fogo em via pública.

Os militares foram ao 

local e o morador não foi 
localizado, sendo a equipe 
recebida por seu parente, 
que, após ser cientificado 
sobre o teor da denúncia 
crime, autorizou a entrada 
na casa, sendo localizada 
uma espingarda cartuchei-
ra calibre 36 e munições. 
Os materiais foram apre-
endidos e encaminhados 
à delegacia de Polícia 
Civil. Equipe: sargento 
Paulo Cristiano, cabos 
Ruan e Carvalho. (Infor-
mações/Foto: tenente Thal-
les Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).

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 apre-
endidos 04 tabletes de 
maconha, 02 porções de 
cocaína, 01 porção de cra-
ck fragmentado, 01 faca e 
02 aparelhos celulares de 
procedência duvidosa. O 
veículo foi removido a um 
pátio credenciado ao De-
tran. Os dois homens foram 
encaminhados juntos com 
os materiais à delegacia de 
Polícia. (Assessoria de co-
municação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).

www.diariotribuna.com.br
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Publicação LegalMantida justa causa de vigilante 
que teve uso da arma suspenso 

após ameaçar ex-esposa de morte
A Justiça do Traba-

lho manteve a dispensa 
por justa causa aplicada 
a um vigilante do Triân-
gulo Mineiro, que teve o 
uso da arma suspenso por 
decisão do juiz criminal 
após ameaçar de morte a 
sua ex-esposa. A decisão 
é dos julgadores da Quarta 
Turma do TRT-MG, que 
mantiveram, por unani-
midade, a decisão profe-
rida pelo juízo da Vara de 
Trabalho de Patrocínio.

O profi ssional foi con-
tratado por uma empresa de 
vigilância em 20/09/2017, 
para o exercício da fun-
ção de vigilante armado, 
e dispensado por justa 
causa no dia 20/03/2019. 
Segundo o trabalhador, os 
requisitos para a dispensa 
não estão presentes, já 
que não houve a perda da 
habilitação e dos requisi-
tos estabelecidos em lei 
para o exercício da fun-
ção de vigilante armado.

De acordo com o ex-
-empregado, houve so-
mente a suspensão do porte 
de arma de fogo. Por isso, 
após a decisão de primeiro 
grau, ele interpôs recurso, 
pretendendo o reconhe-
cimento da dispensa sem 
justa causa, com o paga-
mento das verbas rescisó-
rias decorrentes e indeni-

zação por danos morais.
Mas, ao formular voto 

condutor para o julgamento 
do caso, a desembargadora 
Paula Oliveira Cantelli, 
relatora, reconheceu que 
a dispensa por justa cau-
sa está fundamentada no 
artigo 482, alínea “m”, da 
CLT. Pela norma, “cons-
tituem justa causa para 
rescisão do contrato de 
trabalho pelo empregador: 
m) perda da habilitação ou 
dos requisitos estabeleci-
dos em lei para o exercício 
da profi ssão, em decorrên-
cia de conduta dolosa do 
empregado”. E, segundo a 
magistrada, a suspensão do 
porte de arma, para o cargo 
de vigilante armado, acar-
reta a perda de requisito 
essencial para o exercício 
da função profissional.

Em seu voto, a relatora 
destacou o boletim de ocor-
rência, anexado aos autos, 
com o relato de ameaça à 
ex-esposa do trabalhador. 
Segundo depoimento da 
mulher, após o divórcio, o 
vigilante estava constante-
mente na porta da residên-
cia dela, gritando palavras 
ameaçadoras como: “eu 
vou te matar, você é uma 
ladrona, você está gas-
tando dinheiro na rua e 
não cuida da nossa fi lha”.

A vítima relatou ain-

da que estava com muito 
medo de que o ex-marido 
pudesse atentar contra 
a vida dela, já que ele 
trabalha como vigilante 
armado. Ciente dos fatos 
e das supostas ameaças 
ocorridas em contexto 
de violência doméstica, 
o Ministério Público, em 
12/3/2019, requereu a con-
cessão de medidas pro-
tetivas de urgência, entre 
as quais, a suspensão do 
porte de arma e a expedi-
ção de mandado de busca 
e apreensão do armamento.

Em 14/3/2019, o juiz 
de Direito da Vara Criminal 
de Patrocínio determinou a 
suspensão do porte de arma 
do trabalhador e deferiu o 
pedido de busca e apreen-

são. Já a dispensa motiva-
da aconteceu 20/3/2019, 
com a “perda da habili-
tação ou dos requisitos 
estabelecidos em lei para 
o exercício da profi ssão, 
em decorrência de conduta 
dolosa do empregado”.

Dessa forma, a magis-
trada entendeu que foi pre-
enchido o requisito fático 
que autoriza a dispensa por 
justa causa do vigilante, 
mantendo a improcedência 
das pretensões relativas à 
reversão da dispensa por 
justa causa e também do 
pedido referente à indeni-
zação por danos morais. 
(Secretaria de Comunica-
ção Social - Notícias Jurí-
dicas - Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região).
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012979 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, divorciado, 

maior, auxiliar administrativo, nascido aos 31/05/1975, não infor-
mado lugar do nascimento, natural de Medeiros Neto-BA, residente 
na Rua Antenor Barbosa, 144, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de MILTON LOPES DE OLIVEIRA e ROSARIA 
ALVES DE SOUZA; e KÁTIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 
divorciada, maior, assistente administrativo, nascida aso 30/06/1981, 
no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Campos do Jordão, 104 A, Bairro Jardim São Paulo, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO e 
VALDIVINA RODRIGUES DO NASCIMENTO;  

012980 - TALES SEDLMAIER RODRIGUES, solteiro, maior, 
ajudante de pedreiro, nascido aos 28/02/1999, na Casa de Saúde Vera 
Cruz, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Nilza Cândida, 
357, Bairro Frei Dimas, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ROMEU 
SEDLMAIER SANTOS e LUCIANA RODRIGUES DA CRUZ; e 
STEFANE RODRIGUES DE CARVALHO, solteira, maior, cabe-
leireira, nascida aos 20/02/2002, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Nilza Cândida, 357, Bairro 
Frei Dimas, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ISAAC RODRIGUES 
DE JESUS e SILVANA MARQUES DE CARVALHO;  

012981 - ELIAS RODRIGUES DA SILVA, solteiro, maior, 
professor, nascido aos 16/07/1976, não informado lugar do nascimen-
to, natural de Ataléia-MG, residente na Praça Clóves Maciel, 242, 
Comunidade de Maravilha, Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de JACINTO RODRIGUES DA SILVA e LAURINDA LIMA BAR-
BOSA; e ELIANE MARTINS MARQUES, divorciada, maior, do lar, 
nascida aos 09/12/1970, não informado lugar do nascimento, natural 
de Governador Valadares-MG, residente na Praça Clóves Maciel, 242, 
Comunidade de Maravilha, Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de JOAQUIM BARBOSA MARQUES e LÊDA MARIA MARTINS;  

012982 - HANNIERE RODRIGUES KELLER, divorciado, 
maior, representante comercial, nascido aos 14/05/1983, no Hospital 
São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Marizete 
Dantas, 128,  Bairro Pampulhinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
NILTON JONAS KELLER e MARINALVA RODRIGUES KEL-
LER; e GABRIELA MIRANDA DE ALMEIDA, solteira, maior, 
ofi ciala de justiça avaliadora, nascida aos 02/11/1986, no Hospital 
Vale do Jequitinhonha, natural de Itaobim-MG, residente na Rua 
João Silvestre Pessoa, 190, Bairro Pampulhinha, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de GERALDO MAGELA MIRANDA BRITO e MARIA DE 
FÁTIMA MIRANDA DE ALMEIDA;  

Teófi lo Otoni-MG 06/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12979 ao 12982
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