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Homem é vítima de 
tentativa de homicídio 

em Teófilo Otoni
 Página 6

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

Polícia Civil investiga 
duplo homicídio em 

Teófilo Otoni
A Polícia Civil está 

investigando o duplo ho-
micídio ocorrido em Te-
ófilo Otoni na noite de 
quarta-feira (06/10/21), na 
Avenida Alberto Laender, 
Bairro São Diogo, ten-
do como vítimas Gabriel 
de Oliveira Faria, de 22 
anos, e Letícia Maria Sil-
va Rocha, de 18. O casal 
foi morto a tiros dentro 
de um veículo. Página 2

Festa de Nossa Senhora 
Aparecida tem programação 

especial em Teófilo Otoni
O dia de Nossa Senho-

ra Aparecida – Padroeira 
do Brasil, dia 12 de outu-
bro, feriado nacional, será 
celebrado com uma progra-
mação especial em Teófilo 
Otoni. Assim, como ocor-
reu no ano passado, este 
ano também serão mantidas 
as restrições sanitárias em 
decorrência da pandemia 
da Covid-19, mas a data 
será celebrada, de forma 
virtual, transmitida pelas 
redes sociais da Paróquia 
São Benedito. Página 2

Senado aprova Marco 
Legal das Ferrovias

O Plenário do Senado 
Federal aprovou na terça-
-feira (05), o novo Marco Le-
gal das Ferrovias. O relatório 
do senador Jean Paul Prates 
foi votado simbolicamente 
e agora segue para análise 
dos deputados na Câmara 
Federal. A proposta foi uma 
iniciativa do senador licen-
ciado José Serra. Página 3

PF cumpre 247 mandados 
de prisão na operação 
Balada, em Uberlândia

A Polícia Federal deflagrou na manhã de terça-feira (05/10), em Uberlândia, no Tri-
ângulo Mineiro, a operação Balada, na qual foram cumpridos 247 mandados de prisão 
e 249 mandados de busca e apreensão. Além da cidade mineira, a operação ocorreu nos 
Estados de Goiás, Rio de Janeiro, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Alagoas, Tocantins e Espírito Santo. Cerca de 850 policiais participaram da ação. Página 6
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Cidade
Polícia Civil investiga 
duplo homicídio em 

Teófi lo Otoni
A Polícia Civil está 

investigando o duplo 
homicídio ocorrido em 
Teófi lo Otoni na noite de 
quarta-feira (06/10/21), 
na Avenida Alberto La-
ender, Bairro São Diogo, 
tendo como vítimas Ga-
briel de Oliveira Faria, 
de 22 anos, e Letícia 
Maria Silva Rocha, de 
20. O casal foi morto a 
tiros dentro de um veícu-
lo GM/S10 de cor prata. 
Uma equipe do SAMU 
esteve no local e confi r-
mou o óbito das vítimas. 
Os policiais militares 
isolaram o local até a 
chegada da perícia técni-
ca da Polícia Civil, que 
após realizarem seus tra-
balhos, os corpos foram 
encaminhados ao IML 
para serem necropsiados.

Câmeras de moni-
toramento da localidade 
mostram uma motoci-
cleta com tanque cor 
amarela, com dois ocu-
pantes, indo no sentido 
centro à BR-116, passa 
pelo veículo onde esta-
vam as vítimas, retor-
nam e emparelham com 
o automóvel, efetuam os 
disparos de arma de fogo 
e fogem sentido à Aveni-
da Alfredo Sá, BR-116. 
Segundo a PM, a perícia 
constatou que, Gabriel 
foi atingido por vários 
tiros na altura do rosto 
e pescoço, e Letícia na 
altura do rosto e de ras-
pão no braço. A perícia 
recomendou apreensão 
do celular de Letícia e 
a remoção do veículo 
onde estavam as vítimas.

A Polícia Militar fez 
rastreamentos durante 
a noite e suspeitos de 
envolvimento no duplo 
homicídio foram presos 
na manhã desta quinta-
-feira (07), bem como 
a motocicleta suposta-
mente a usada por eles, 
foi apreendida. A titular 
da Delegacia de Homi-
cídios de Teófilo Oto-
ni, dra. Hérika Ribeiro 
Sena, assim que tomou 
conhecimento dos fatos, 
acionou sua equipe, o 
perito e o IML, e foi 

ao local dos crimes. Na 
manhã desta quinta-feira, 
ela informou que o carro 
das vítimas estava parado 
em frente a um bar que, 
aparentemente, não es-
tava em funcionamento 
no momento, e precisa 
fazer levantamentos da 
situação deles ali no lo-
cal. Ela já instaurou o 
inquérito policial e as 
investigações prosse-
guem para total eluci-
dação de autoria e mo-
tivação dos homicídios.

“No primeiro mo-
mento nós levantamos 
que eles não tinham ne-
nhum envolvimento com 
criminalidade, e pode 
ser que nos leve a uma 
investigação de possível 
crime passional, mas 
ainda não podemos ter 

essa certeza”, disse a 
delegada. Questionada 
sobre a possibilidade de 
as vítimas terem sido 
mortas por engano, ela 
respondeu que, nesse 
momento não pode des-
cartar nenhuma possibi-
lidade. “Existe essa pos-
sibilidade sim, porque é 
muito estranho pessoas 
que aparentemente não 
tinham nenhum proble-
ma na sociedade, fossem 
mortas. Nós não pode-
mos descartar nada. É um 
pouco mais improvável, 
mas não podemos des-
cartar. Nós estamos nos 
direcionando, a princí-
pio, por um crime pas-
sional”. As vítimas são 
de Teófi lo Otoni, Gabriel 
é filho de um policial 
militar de Teófi lo Otoni.

Já foram presos suspeitos de envolvimento no crime, 
ocorrido na Avenida Alberto Laender 

Festa de Nossa Senhora 
Aparecida tem programação 

especial em Teófi lo Otoni
O dia de Nossa Senho-

ra Aparecida – Padroeira 
do Brasil, dia 12 de outu-
bro, feriado nacional, será 
celebrado com uma pro-
gramação especial em Te-
ófi lo Otoni. Assim, como 
ocorreu no ano passado, 
este ano também serão 
mantidas as restrições sa-
nitárias em decorrência da 
pandemia da Covid-19, 
mas a data será celebrada, 
de forma virtual, transmi-
tida pelas redes sociais da 
Paróquia São Benedito.

Todos sabem que é 
uma data de vasta pro-
gramação, de grande mo-
vimentação o dia todo 
no Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, no 
Bairro Taquara, com vi-
sita à gruta, onde os fi-
éis fazem suas orações, 
acendem velas e fazem 
seus pedidos, mas ainda é 
preciso seguir os protoco-
los sanitários para evitar 
a transmissão da Covid.

No ano passado foi re-
alizada uma carreata pelas 
ruas da cidade, com saída 
do Santuário, passando 
pela área central e retor-
nando ao Santuário, em 
louvor de Nossa Senhora. 
Neste ano as comemora-
ções à festa de Nossa Se-
nhora Aparecida começam 
no domingo (10/10) e ter-
minam na terça-feira (12).

Programação em co-
memoração ao Dia de 
Nossa Senhora Apareci-

da: No domingo (10/10):
às 19h30, Celebração 
Eucarística com o tema: 
Bem-aventurados os que 
choram por justiça. Link 
transmissão: https://you-
tu.be/kytoI6Xws-g. Na 
segunda-feira (11/10):
às 19h30, Celebração 
Eucarística como tema: 
Bem-aventurados os mi-
sericordiosos. Link da 
transmissão: https://you-
tu.be/-plclgdBJV0. E na 
terça-feira (12/10): o tema 
será Bem-aventurados os 
puros de coração. Neste 
dia, às 8h30 haverá So-

lene Celebração Eucarís-
tica presidida pelo Bispo 
Diocesano Dom Messias 
dos Reis Silveira. Link da 
celebração: https://you-
tu.be/gneqBiaZqOU. Às 
12h, Oração do Ângelus, 
execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro e Oração 
pela Pátria. Logo após 
haverá queima de fogos. 
Às 12h15, “Na terra ou 
no céu, esta Mulher nos 
representa”, espetáculo 
de encerramento. Link 
Encerramento: https://you-
tu.be/MSCa_QN-Z_U. 
(Foto: Arquivo/2019).

DECRETO Nº 8.259 - PONTO FACULTATIVO 
(11/10/2021 - segunda-feira)

DECRETO Nº 8.259
“Dispõe sobre Ponto Facultativo nas repartições Públicas Municipais”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, no uso de suas atribui-
ções legais e considerando o disposto no artigo 82, inciso IX da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que no dia 12 de outubro de 2021 (terça-feira) é feriado na-
cional de Nossa Senhora Aparecida e, também, data em que se comemora o Dia das 
Crianças;

CONSIDERANDO que o Governo Municipal busca constantes medidas para 
diminuir o fl uxo de pessoas e, consequentemente, menor propagação do coronavírus, 
além é claro, de redução de custo com funcionamento da máquina pública (exceção 
de serviços essenciais);

DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo no dia 11 de outubro de 2021 (segunda-

-feira) nas repartições públicas municipais.
Art. 2º. Ficam excluídos do artigo acima, os serviços essenciais de interesse da 

coletividade, tais como: Limpeza Pública, Cemitério e Unidades Médico-hospitalares 
públicas municipais, dentre outros colocados à disposição para guarda ou plantão.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Teófi lo Otoni, 06 de outubro de 2021.
Daniel Batista Sucupira

Prefeitura Municipal 
de Teófi lo Otoni

Gabriel de Oliveira Faria (22 anos) e Letícia Maria 
Silva Rocha (20 anos), vítimas fatais

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Gerais
Mudanças na Polícia

 Civil geram reivindicações 
de entidades

Garantia de parida-
de e integralidade para 
cargos transformados, 
revisão da remuneração 
das carreiras, valorização 
da área administrativa e 
maior clareza em critérios 
para promoções e cursos 
obrigatórios foram alguns 
dos pontos defendidos 
por entidades represen-
tativas de servidores da 
Polícia Civil de Minas 
Gerais (PCMG), em au-
diência sobre o Projeto de 
Lei Complementar (PLC) 
65/21, de autoria do go-
vernador e que tramita na 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG).

A reunião foi reali-
zada nesta quarta-feira 
(06/10/21) pela Comissão 
de Segurança Pública, 
a pedido do deputado 
Delegado Heli Grilo. O 
PLC em questão modi-
fica a Lei Complementar 
129, de 2013, que con-
tém a Lei Orgânica da 
Polícia Civil do Estado, 
o regime jurídico e o 
quantitativo de cargos nas 
carreiras da corporação. 

Em apresentação fei-
ta à comissão antes da fala 
das entidades, o chefe da 
Polícia Civil, Joaquim 
Francisco Neto e Silva, 
disse que o objetivo do 
projeto é o aprimoramen-
to da instituição, dando 
à PCMG mais gover-
nabilidade e estabilida-
de. "Ele vem para trazer 
promoções de servidores 
e valorização profissio-
nal", resumiu. Um dos 
pontos mais ressaltados 
por Joaquim Silva foi o 
fato de que não haverá 
mais na corporação li-
mites de vagas para as 
promoções na carreira.

Ele ressaltou, por 
exemplo, que hoje a 
promoção de todo nível 
depende de disponibi-
lidade de vagas, sendo 
possível a partir do grau 
C (interstício) dos níveis 
intermediários. Com a 
proposta em tramitação, 
não há limites de vagas e 
a promoção poderá se dar 
sempre a partir do grau E 
dos níveis intermediários.

Hoje servidores po-
liciais podem chegar ao 
último nível do cargo em 
apenas oito anos, prazo 
este que passaria para 18 
anos. Mudanças desse 
tipo, segundo Joaquim 
Silva, trarão mais previ-
sibilidade para a carreira, 

porque todo policial terá 
garantia, em condições 
regulares, de que chegará 
ao último nível da car-
reira em 18 anos. Com 
os critérios vigentes, de-
legados, médicos e peri-
tos podem não chegar ao 
último nível da carreira 
em 30 anos, justificou.

Por outro lado, cai 
a exigência de um único 
curso de aperfeiçoamento 
para a primeira promoção 
na carreira, passando a 
ser exigida a aprovação 
em cursos obrigatórios 
com certificação. Outro 
item destacado foi o re-
lativo às remoções, que 
passam a ser feitas com 
base num quadro de pes-
soal fixado em decreto, 
com parâmetros e critérios, 
proporcionando maior 
previsibilidade quanto 
ao resultado do pedido.

Para isso, o projeto 
cria uma comissão perma-
nente de remoção, de for-
ma que, segundo o chefe da 
PCMG, aquelas remoções 
ex officio passam a ser 
exceção. Mesmo nesses 
casos, elas deverão ser pre-
cedidas por procedimento 
administrativo, com nota 
técnica e prazo de 15 dias 
úteis para apresentação.

Paridade estaria as-
segurada - Conforme o 
PLC 65/21, haverá, por 
exemplo, a transformação 
das carreiras de escrivão e 
investigador na carreira de 
inspetor de polícia. Sobre 
essas mudanças, o chefe da 
corporação destacou que a 
paridade e a integralidade 
permanecem asseguradas. 
"Todos têm também o di-
reito de optar por manter 
as atuais atribuições para 
as quais foram concursa-
dos. Ninguém será obri-
gado a mudar", reforçou.

Entre outros pontos, 
o chefe da PCMG ain-
da ressaltou que passará 
a ser exigida para todas 
as carreiras policiais e 

administrativas a Cartei-
ra Nacional de Habilita-
ção (CNH) categoria B e 
carga horária mínima de 
720 horas para o Curso 
de Formação Técnico-
-Profissional. Haverá ainda 
concursos regionalizados 
e previsão de convocação 
para treinamento, aperfei-
çoamento e especialização, 
previsão hoje inexistente.

Na estrutura organiza-
cional, foram destacadas 
a ampliação da composi-
ção do Conselho Superior 
(CS) de 13 para 30 mem-
bros titulares de órgãos e 
mudanças no Instituto de 
Identificação, que passa a 
ser subordinado ao chefe 
da PC, além da criação da 
Superintendência de Ope-
rações Policiais e Combate 
à Corrupção. O chefe da 
Polícia Civil destacou tam-
bém que haverá exigência 
de pré-qualificação para o 
provimento de cargos em 
comissão. Esses cargos 
terão rotatividade obri-
gatória, de cinco anos, 
com igual quarentena.

Remuneração - Está 
prevista ainda correção no 
nivelamento remunera-
tório das várias carreiras. 
Segundo o chefe da PC, 
há distorções entre cargos 
com diferentes níveis de 
complexidade na hierar-
quia organizacional, que 
levam a situações como as 
enfrentadas recentemen-
te de processos seletivos 
para delegado regional 
continuarem em aberto 
por falta de interessados.

O chefe da corporação 
disse ainda que haverá a 
valorização da perícia, que 
passa de Superintendência 
de Polícia Técnico-Cien-
tífica (SPTC) a Instituto-
-Geral de Polícia Científica 
(IGPC), com garantia, de 
acordo com ele, de reserva 
orçamentária, com partici-
pação da perícia oficial na 
execução orçamentária, 
o que não ocorre hoje.

Gestor diz que projeto trará promoções e valorização profissional, 
mas servidores pedem maior clareza para transição

 Segmento gerou três vezes mais vagas de empregos do 
que as médias e grandes empresas em agosto

Saldo de empregos nos 
pequenos negócios em 
Minas segue em alta

Senado aprova Marco 
Legal das Ferrovias

O saldo de empregos 
nas micros e pequenas 
empresas (MPE) mineiras 
em agosto foi de 29 mil 
vagas, um aumento de 
6,8% em relação a julho. É 
o quarto mês consecutivo 
de aumento no saldo de 
empregos nas MPE, que 
geraram duas vezes mais 
vagas do que as médias e 
grandes empresas no mês 
de agosto. É o que mostra 
o levantamento feito pelo 
Sebrae Minas, com base 
nos dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do 
Ministério da Economia.

O saldo é a diferença 
entre o número de ad-
missões e demissões. Em 
agosto, as MPE foram 
responsáveis por 67% do 
saldo de vagas criadas em 
Minas Gerais. O setor de 
Serviços impulsionou a 
geração de empregos no 
segmento em agosto: fo-
ram 13,2 mil vagas, 45% 
do saldo das MPE naque-
le mês. Em relação a ju-
lho, o saldo de vagas em 
Serviços cresceu quase 
40%, o que vai ao encon-

O Plenário do Sena-
do Federal aprovou na 
terça-feira (05/10), o novo 
Marco Legal das Ferrovias 
(PLS 261/2018). O relató-
rio do senador Jean Paul 
Prates foi votado simbo-
licamente e agora segue 
para análise dos deputa-
dos na Câmara Federal.

A proposta foi uma 
iniciativa do senador licen-
ciado José Serra e o texto 
trata de novos instrumentos 
de outorga para ferrovias 
em regime privado, tanto 
na esfera federal, quanto 
na estadual e municipal. 
Visa também abrir espaço 
para novos investimentos, 
permitindo que as ferro-
vias possam ser exploradas 
sob regras “de mercado”, 
sob um modelo em que o 
investidor assuma maiores 
riscos, mas, em contrapar-
tida, sofra menos controle 
governamental sobre suas 
atividades e tenha mais 

tro do índice de confiança 
dos empresários do setor 
em agosto. “Serviços foi 
o segundo setor que mais 
cresceu em confiança 
naquele mês, segundo a 
pesquisa Iscon, variando 
cinco pontos em relação 
a julho”, ressalta Afonso 
Maria Rocha, superinten-
dente do Sebrae Minas.

Os três municípios 
com os melhores saldos 
de empregos nas MPE em 
agosto foram: Belo Hori-
zonte (5,8 mil), Uberlân-
dia (1,2 mil) e Contagem 
(1,1 mil). E os três com os 
saldos mais baixos foram: 
Perdizes (-57 mil), Mar-
tinho Campos (-49 mil) 
e São Gotardo (-43 mil).

Chama a atenção no 
levantamento o aumento da 
participação das mulheres 
no saldo de empregos das 
MPE. Elas ocuparam cerca 
de 47% das vagas geradas 
pelo segmento em agosto, 
um aumento de quatro pon-
tos percentuais em relação 
a julho. Jovens entre 18 e 
24 anos continuam lide-
rando a ocupação de pos-
tos de trabalho nas MPE 
mineiras, respondendo por 
mais de 13 mil vagas em 
agosto, o equivalente a 
44% do saldo total. Na 
sequência ficaram os adul-
tos entre 25 e 39 anos (8,9 
mil) e os de 49 a 59 anos 
(4,8 mil). (Assessoria de 
Imprensa Sebrae Minas).

oportunidades de retorno 
sobre o capital investido.

A principal inovação 
da proposta analisada pelo 
Senado desde 2018 é a 
possibilidade de explo-
rar ferrovias por meio de 
autorização, com menor 
controle governamental. 
A ideia é criar uma le-
gislação nacional que te-
nha validade, também, 
para a operação estadual 
das linhas. O texto tam-
bém oferece autorização 
à iniciativa privada para 
construção e compra de 
ferrovias e exploração do 

transporte sobre trilhos 
em regime privado. Atual-
mente, a infraestrutura e o 
transporte ferroviários são 
explorados pelo regime 
de concessão que também 
está previsto na proposta.

O presidente da Casa, 
senador Rodrigo Pacheco 
(Democratas-MG), desde 
o início da sua gestão, 
defendeu a atualização 
da legislação sobre as 
ferrovias brasileiras por 
meio de debates e análises 
dos projetos de Lei pro-
postos pelos parlamenta-
res. (Foto: Reprodução)

Segundo Joaquim Silva, projeto trará mais estabilidade à 
corporação e valorização dos servidores - Foto: Clarissa Barçante
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Gerais

Trabalhadores foram encontrados em situações de trabalho degradante em uma fazenda de 
cultivo de alho e duas carvoarias na região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Ação de fiscalização conjunta 
resgata 127 trabalhadores submetidos 

a trabalho análogo ao de escravo

Patos de Minas (MG) 
– Um grupo de 127 traba-
lhadores foi resgatado de 
condições análogas à de 
escravo, durante operação de 
combate ao trabalho escravo 
realizada ao longo de toda 
essa semana. Desse total, 
114 trabalhadores estavam 
em uma fazenda de produ-
ção de alho e os outros 13 
foram encontrados em duas 
carvoarias, na zona rural dos 
municípios de João Pinhei-
ro e Coromandel, localiza-
dos na região do Triângulo 
Mineiro/Alto Paranaíba do 
Estado de Minas Gerais.

A operação está sendo 
conduzida pelo grupo móvel 
de fiscalização e combate ao 
trabalho escravo de Minas 
Gerais, da Superintendência 
Regional do Trabalho (SRT/
MG), juntamente com o Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT) e a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). A equipe de 
fiscalização concluiu que, 
tanto na colheita de alho 
quanto nas carvoarias, es-
tavam presentes condições 
degradantes de trabalho, 
razão pela qual foi realizado 
o resgate dos trabalhadores e 
a suspensão das atividades.

O procurador do Traba-
lho que está atuando no caso, 
Fabrício Borela, descreve 
a situação encontrada na 
fazenda de colheita de alho, 
neste que foi o maior resgate 
de trabalhadores do ano de 
2021: “O alojamento para os 
trabalhadores consistia, na 
verdade, em 15 contêineres, 

absolutamente subdimen-
sionados, visto que dentro 
de cada um deles dormiam 
10 trabalhadores, instalados 
em 5 beliches, sem o míni-
mo distanciamento entre os 
leitos. Além de representar 
violação à norma técnica 
que regulamenta o setor, 
a situação configura grave 
descumprimento de proto-
colos de prevenção contra 
a Covid-19. Não havia um 
arejamento adequado e, tam-
pouco, nenhum conforto tér-
mico para minimizar o calor, 
que é muito forte nessa época 
do ano na região, e ficava 
ainda mais acentuado dentro 
dos contêineres. Os banhei-
ros e os chuveiros também 
não eram em quantidade 
suficiente, para aquela quan-
tidade de trabalhadores”.

Com relação às fren-
tes de trabalho na colhei-
ta, o procurador relata que 
também foram encontradas 
diversas irregularidades. 
“Mais grave que a situação 
encontrada nos alojamentos, 
nas frentes de trabalho foi 
verificado que esses traba-
lhadores laboravam debai-
xo de sol escaldante, sem 
qualquer abrigo ou ponto de 
sombra para descanso. Não 
havia instalação sanitária no 
local onde eles trabalhavam, 
local onde permaneciam 
de 5h da manhã até 16h, 
17h. Também não havia um 
refeitório adequado e com 
as dimensões corretas para 
abrigar todos os trabalhado-
res, que faziam as refeições 

no próprio posto de trabalho, 
sentados em caixotes. Ali 
mesmo onde realizavam a 
colheita do alho, começavam 
a comer, sem sequer realizar 
a higienização adequada 
das mãos. Além disso, não 
era respeitado o intervalo 
intrajornada, pois eles retor-
navam ao trabalho logo que 
acabavam de almoçar, sem a 
concessão do devido período 
de descanso. Também não 
havia descanso semanal e o 
trabalho era feito de domingo 
a domingo. Como o paga-
mento havia sido combinado 
por produção, o empregador 
não apenas tolerava, mas 
incentivava os trabalhadores 
a laborarem no dia de folga, 
com o valor da produção sen-
do o dobro do valor acordado 
para o dia da semana. E isso 
é ilegal”, destaca Fabrício.

Além disso, ainda foram 
encontradas outras irregu-
laridades com relação ao 
cumprimento da legislação 
trabalhista e das normas re-
gulamentadoras, conforme 
expõe o procurador Fabrício. 
“Outra situação muito grave 
encontrada foi a cobrança 
pelos equipamentos e ferra-
mentas utilizadas no traba-
lho, o que é proibido por lei. 
Por exemplo, era cobrado um 
valor de cerca de R$ 200 re-
ais por uma tesoura importa-
da usada na colheita do alho, 
sendo que ela é um instru-
mento necessário ao traba-
lho. Embora seja obrigação 
do empregador fornecer os 
equipamentos de proteção 
individual (EPI’s), as botas, 
óculos e vestimentas de tra-
balho estavam sendo, inde-
vidamente, descontados do 
salário dos trabalhadores”. 

Constatou-se, ainda, que 
os trabalhadores não recebiam 
atendimento médico adequa-
do e, “quando apresentavam 
algum problema de saúde, 
não eram levados à cidade 
para fazer consultas ou pro-
cedimentos médicos, a menos 
que estivessem em estado 
realmente muito grave”, conta 
o procurador. Foi constatado, 
ainda, o cerceamento da liber-
dade dos trabalhadores, “que 
eram todos migrantes, a maio-
ria proveniente da cidade de 
São Francisco/MG e, embora 
tenha sido garantido o trans-
porte de ida para a fazenda, 
caso o trabalhador quisesse 
rescindir o contrato de traba-
lho e retornar à sua cidade, 
teria que pagar à empresa 
uma multa a título de 'quebra 
de contrato' e ainda arcar com 
as despesas de transporte, o 
que caracteriza um cercea-
mento da liberdade do tra-
balhador”, explica Fabrício.

O MPT firmou, na ma-

nhã desta sexta-feira, 1º de 
outubro, Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) 
com o empregador, por meio 
do qual foram estabeleci-
das diversas obrigações de 
fazer e de não-fazer para a 
regularização. Além disso, 
o empregador se obrigou ao 
pagamento de uma indeniza-
ção por dano moral coletivo 
no valor de R$ 150 mil reais, 
além das indenizações por 
danos morais individuais a 
todos os trabalhadores resga-
tados, num valor que varia de 
R$ 1.500,00 a R$ 4.000,00 
reais, conforme o tempo de 
contrato de cada um, totali-
zando quase R$ 400 mil reais 
por danos individuais. A em-
presa irá pagar, ainda, as ver-
bas trabalhistas de todos os 
empregados, valor que chega 
a quase R$ 900 mil reais, 
além de garantir o transpor-
te dos trabalhadores a seus 
respectivos locais de origem.

Nas carvoarias, as con-
dições degradantes de tra-
balho também derivaram de 
uma série de irregularidades 
que caracterizavam avil-
tamento da dignidade dos 
trabalhadores: alojamentos 
precários, frentes de trabalho 
sem fornecimento de água 
potável, sem instalações 
sanitárias, sem abrigos para 
descanso, sem refeitórios, 
somados à ausência de for-
necimento de equipamentos 
de proteção e de registro de 
CTPS, entre outras. Os res-
ponsáveis pelas carvoarias 
também firmaram TAC com 
o MPT. Além de assumir 
obrigações de fazer e não-fa-
zer para regularizar as situa-
ções encontradas, cada um 
deles irá pagar R$ 15 mil por 
dano moral coletivo e cerca 
de mais R$ 20 mil em dano 
moral individual, cada um.

Os trabalhadores foram 
levados para a sede da Agên-
cia Regional do Trabalho, no 
Centro de Patos de Minas, 
para realizarem o acerto das 
verbas rescisórias. Foram 
lavrados autos de infração 
e, devido à constatação de 
trabalho análogo ao de es-
cravo, os responsáveis, além 
de responderem na esfera 
trabalhista, também poderão 
responder criminalmente. Os 
empregados também farão 
jus a três parcelas de um 
salário-mínimo (R$ 1.100) 
cada, referentes ao Seguro-
-Desemprego do Trabalhador 
Resgatado, por meio de guias 
entregues pela Inspeção do 
Trabalho. Estima-se um re-
colhimento de FGTS da 
ordem de R$ 100 mil. (In-
formações/Fotos: Assessoria 
de Comunicação, Ministério 
Público do Trabalho – MG).

Aécio destaca 
aprovação 
da PEC que 

aumenta FPM 
para prefeituras

O deputado Aécio 
Neves votou a favor da 
Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
391/17 que aumenta o va-
lor de repasse de tributos 
da União às Prefeituras, 
por meio do Fundo de 
Participação dos Muni-
cípios (FPM). A PEC foi 
aprovada por 456 votos a 
3, na noite desta quarta-
-feira (06/10), na Câmara 
dos Deputados, e, se for 
promulgada ainda este 
ano, o novo cálculo dos 
repasses aos municípios 
passa a valer em 2022. 
A estimativa é de que 
serão transferidos R$ 5 
bilhões a mais da arre-
cadação aos municípios.

 “Toda divisão mais 
justa dos tributos em 
favor dos municípios 
é bem-vinda, porque 
há uma grande concen-
tração das receitas na 
União. Num país com 
uma extensão territorial 
como o nosso, é neces-
sário dar autonomia fi-
nanceira aos municípios 

porque neles se concen-
tram as demandas da 
população por serviços 
de saúde, assistência 
social, por saneamento, 
infraestrutura. Dezenas 
de cidades brasileiras 
dependem quase unica-
mente dos recursos do 
FPM para atender seus 
cidadãos”, afirmou o 
deputado e ex-gover-
nador de Minas Gerais.

Hoje, de 49% da ar-
recadação total do Im-
posto de Renda e do 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados, 22,5% 
são repassados às cida-
des por meio do FPM. 
Com a PEC, passam a 
ser transferidos 23,5%, 
aumentando o repas-
se global de 49% para 
50% da arrecadação. O 
texto prevê um aumen-
to gradativo nos quatro 
primeiros anos. Nos dois 
primeiros anos, o repasse 
a mais será de 0,25% 
percentual. No terceiro 
ano, de 0,5% e do quarto 
ano em diante, de 1%.

“Toda divisão mais justa dos tributos 
em favor dos municípios é bem-vinda", 

diz ex-governador de Minas Gerais
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Opinião/Gerais

Lideranças ofi ciais 
produzem pouco para 
o esporte da região

Por Humberto Barbosa

A Liga de Desportos 
de Teófilo Otoni já teve 
momentos férteis na pro-
dução de eventos espor-
tivos. Na segunda metade 
da década de 1950 criou 
e manteve até 1997 os 
campeonatos regionais, 
que traziam times de toda 
a região. O futebol tem 
ganhado poucos avanços. 
A Confederação Brasi-
leira de Desportos trocou 
seu nome para Conferên-
cia Brasileira de Futebol, 
separando o esporte de 
campo das outras moda-
lidades. Em Teófi lo Otoni 
isso não aconteceu, não 
foram alterados os estatu-
tos da Liga de Desportos. 
Agora na segunda gestão 
do prefeito Daniel Sucu-
pira, foi pactuado com o 
presidente da Liga, advo-
gado, dr. João Domingos, 
que a logística e gestão 
do esporte no município 
seriam feitos pela LDTO.

Acreditamos que será 
necessário a Liga retomar 
suas funções de promo-
ver o futebol. Ficou vinte 
e tantos anos sem fazer 
nada. Em 2018 realizou 

uma competição de mas-
ters. Se na verdade fi car 
encarregada das diferentes 
modalidades esportivas, 
será obrigada a criar os 
respectivos departamentos 
para organizar as competi-
ções. Como a Associação 
dos Clubes Varzeanos está 
desativada, vai precisar 
desse departamento, por-
que ações isoladas estão 
sacrifi cando as lideranças 
dos bairros: Nelson Prates, 
Natalino Barbosa, Adilson 
Enfermeiro e vários outros. 
Não fosse a iniciativa de 
tomar a frente para res-
suscitar o América, fi ca-
ríamos mais alguns anos 
sem o futebol profi ssional. 

A Liga de Desportos 
precisa de mais colabo-
radores. Recentemente 
alguns colegas da mídia 
reclamaram que para cre-
denciamento para os jogos 
na cidade, precisam procu-
rar a Federação Mineira de 
Futebol. As Ligas têm seu 
cordão umbilical atrelado 
à FMF, conhecem todos os 
profi ssionais das cidades 
do interior, e bem pode-
riam ficar responsáveis 

por esse credenciamento. 
Como temos abnegados 
líderes esportivos espalha-
dos pela cidade, poderiam 
ter uma delegação de com-
petência, outorgada pela 
LDTO para promover os 
eventos esportivos. Esses 
apaixonados pelo nosso 
esporte, ficam sozinhos, 
correm atrás de parceiros 
publicitários para bancar 
as competições. Do últi-
mo campeonato na Zona 
Leste destacou Dener da 
Turma 37 que está vestin-
do a camisa do América.

Muitas pessoas acham 
que o prefeito está adoçan-
do a boca dos torcedores, 
para as próximas eleições. 
Se o café foi temperado 
com rapadura, açúcar ou 
adoçante artifi cial, o im-
portante é afastar o sabor 
amargo do jejum esporti-
vo. Politicagem ou de ou-
tra forma, os torcedores es-
tão satisfeitos pelo retorno 
dos jogos em nossa cidade. 
Contra fatos, cessam os 
argumentos. A alegria está 
estampada no rosto daque-
les que gostam de futebol. 
Nosso vizinho Democrata 
de Governador Valadares 
subiu para o módulo I, a 
esperança que começamos 
a nos acalentar de novo. 
Temos ainda mais dois de-
graus para subir: segunda 
divisão e módulo II. Agora 
recente o presidente da 
Liga, que tem estado muito 
próximo do América, isen-
tou a taxa de 1% da bilhe-
teria dos jogos na cidade.

Jovens do Mucuri fi -
nalistas em desafi o - Estu-
dantes dos vales do Mucuri e 
Jequitinhonha estão entre os 
fi nalistas do Desafi o Jovem 
Empreendedor, promovi-
do pelo Sebrae. Os jovens 
conseguiram um feito iné-
dito nesta edição, com três 
equipes classifi cadas para a 
disputa da grande fi nal, que 
acontece na próxima sema-
na. A competição virtual 
simula o dia a dia de uma 
empresa e tem como obje-
tivo disseminar a cultura 
empreendedora e estimular 
o desenvolvimento de atitu-
des e habilidades essenciais 
à gestão de negócios. Os 
representantes de Teófilo 
Otoni, Novo Cruzeiro e 
Nanuque estão confiantes 
no resultado do jogo virtual 
que, neste ano, contou com 
aproximadamente 1.700 
inscritos de todo o estado 
de Minas Gerais. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

Mais 5 mil pessoas 
aguardam transplante - 
Mais de cinco mil pessoas 
aguardam por um trans-
plante de órgãos em Minas 
Gerais. Os dados são do MG 
Transplantes e contabilizam 
os registros feitos até o iní-
cio de setembro deste ano. 
Além da queda gradativa 
no número de doações, a 
recusa familiar também au-
mentou. No estado, 50% das 
famílias entrevistadas para a 
doação esse ano se negaram 
a autorizar o procedimento. 
Antes, esse número chegava 
a 30%. Dos 5.234 pacientes 
que estão na fi la para trans-
plante de órgãos em Mi-
nas, mais de 50% precisam 
receber um rim. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Emplacamento no 
Estado registra queda - 
Os emplacamentos de ve-

ículos em Minas Gerais 
continuam apresentando 
resultados negativos em 
função da falta de compo-
nentes eletrônicos e outros 
insumos. De acordo com o 
levantamento da Federação 
Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave), em setembro, 
apenas o segmento de mo-
tocicletas apresentou alta em 
relação a agosto. Os demais 
(automóveis e comerciais 
leves, caminhões, ônibus, 
implementos rodoviários 
e outros) tiveram queda de 
até 25,94% dependendo 
do segmento. Com isso, o 
Estado encerrou o último 
mês com uma retração de 
17,11% nos emplacamentos 
frente a agosto. (Diário do 
Comércio – Belo Horizonte)

Vacinação de traba-
lhadores - Desde quarta-
-feira (06/10), a Secretaria 
Municipal de Saúde está 
aplicando a dose de refor-
ço contra a covid-19 em 
trabalhadores da saúde de 
Governador Valadares que 
já tenham tomado a segun-
da dose há seis meses. De 
acordo com a Prefeitura, 
esses profi ssionais podem 
se dirigir a qualquer uma 
das unidades de saúde que 
estão aplicando a vacina, no 
horário de funcionamento, 
para ser imunizados. Quem 
for se vacinar deve levar car-
tão de vacinas, documento 
com foto, cartão SUS e um 
dos seguintes documentos 
que comprovem o vínculo 
empregatício: carteira de 
trabalho, carteira de classe, 
contracheque atualizado 
ou declaração da empre-
sa. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Juiz-forana descobre 
oito asteróides - Depois de 
um mês analisando, diaria-

Rede de Notícias
mente, imagens do espaço 
vindas do Instituto de Astro-
nomia da Universidade do 
Havaí, a estudante Rafaella 
Bovaretto, de apenas 15 
anos, descobriu oito aste-
roides que ainda não tinham 
sido detectados. Ela parti-
cipou do último programa 
“Caçador de Asteroides”, 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
(MCTI), que é realizado no 
Brasil em parceria com o 
International Astronomical 
Search Collaboration. A 
conquista foi mais um in-
centivo para a adolescente 
que sonha em espalhar, de 
forma simples, o conheci-
mento científi co. Durante o 
programa, semanalmente, 
ela recebia pela internet 
pacotes de imagens da Nasa 
que eram analisados em um 
software disponibilizado 
para os participantes. (Tribu-
na de Minas – Juiz de Fora)

Ipatiguense produz 
curta-metragem - Com 21 
minutos de duração, ''Na 
Frente da Bala'' será lançado 
no próximo dia 15 no canal 
Supremospidey, no YouTu-
be. O curta, produzido em 
homenagem aos 20 anos do 
jogo GTA 3, é uma história 
original que antecede os 
eventos apresentados no 
game e ao mesmo tempo 
estabelece uma conexão 
direta. As cenas foram gra-
vadas na cidade de São 
Paulo (SP), em Pelotas, em 
Vitória (ES) e em Ipatinga. 
Devido ao sucesso das sé-
ries de jogos do GTA em 
todo o mundo, o curta será 
lançado com legendas em 
inglês, espanhol e francês. 
O grupo pretende inscrevê-
-lo em festivais de cinema 
no Brasil e outros países. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

 Formiga promove tes-
tagem - A Prefeitura de For-
miga, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, reali-
zou testagens para detectar a 
covid-19 no Asilo São Fran-
cisco de Assis. O local, que 
é uma instituição particular 
e contava com 76 internos, 
está em surto da doença. O 
primeiro caso positivo foi 
de um funcionário no dia 
16 de setembro. O surto foi 
notificado à Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), após 
mais funcionários e idosos 
institucionalizados testa-
rem positivo para a doença. 
Dos 67 idosos testados, 21 
tiveram resultado positivo. 
(Nova Imprensa – Formiga)
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Segurança Pública
15ª RPM: Campanha 

solidária dia das crianças

Homem de 51 anos é 
morto a tiros no Bairro 

Planalto, em Itinga

Homem é vítima de 
tentativa de homicídio 

em Teófilo Otoni

A 15ª Região de Polí-
cia Militar, está recebendo 
brinquedos para doação no 
Dia das Crianças. Os mate-
riais da campanha solidária 
“Faça uma criança feliz, 
doe brinquedos”, poderão 

ser entregues na sede da 15ª 
RPM, na Rua da Mate-Cola, 
na sede do 19º Batalhão no 
Bairro São Jacinto, nas Ba-
ses de Segurança Móveis na 
Praça Tiradentes e no Bairro 
Bela Vista. O prazo para 

arrecadação é até esta sexta-
-feira, 08 de outubro. Sua 
colaboração será muito im-
portante. Faça uma criança 
carente feliz, participe, doe 
brinquedos. (Assessoria de 
comunicação da 15ª RPM).

O crime aconteceu na 
quarta-feira (06/10), na 
Travessa Brasil, Bairro 
Planalto, em Itinga. A Po-
lícia Militar foi ao local, 
onde os militares depa-
raram com Jovino Neres 
Teixeira, 51 anos, caído no 
chão com bastante sangra-
mento, já sem sinais vitais. 
Um médico plantonista 
da UPA esteve no local e 
confirmou o óbito. A PM 
isolou o local e acionou 
a perícia técnica da Polí-
cia Civil de Pedra Azul.

Uma familiar disse à 
PM, que o autor chegou 
em sua residência chaman-

do pela vítima, ela respon-
deu que ele não estava, 
e nesse mesmo instante 
o autor a viu passando 
próximo de uma oficina, 
então ele foi ao seu en-
contro, e logo em seguida 
ela escutou um barulho 
semelhante a disparo de 
arma de fogo, e viu Jovino 
Neres caído no solo e o 
autor guardando uma arma 
longa de cor preta den-
tro de uma bolsa e fugiu 
sentido à Travessa Brasil. 
Outro parente da vítima 
confirmou a mesma versão 
e disse que viu o autor 
fugir em uma motocicleta 

PF cumpre 247 mandados 
de prisão na operação 
Balada, em Uberlândia

A Polícia Federal 
deflagrou na manhã de 
terça-feira (05/10), em 
Uberlândia, no Triângu-
lo Mineiro, a operação 
Balada, na qual foram 
cumpridos 247 man-
dados de prisão e 249 
mandados de busca e 
apreensão. Além da ci-
dade mineira, a operação 
ocorreu nos Estados de 
Goiás, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Alagoas, Tocan-
tins e Espírito Santo.

Segundo a PF, a ope-
ração tem por objetivo 
desarticular organização 
criminosa especializada 
no tráfico de drogas e de 
armas de grosso calibre 
e lavagem de dinheiro. 
Cerca de 850 policiais 
participaram da ação. 
Ainda de acordo com o 
órgão, a operação rece-
beu o nome de balada, 
uma vez que os inves-
tigados ostentavam, em 
redes sociais, festas de 
luxo, inclusive em ou-
tros países, além de ia-
tes e carros esportivos.

O esquema crimi-
noso - Investigações da 
Polícia Federal aponta-
ram que a organização, 
ao longo de sete meses, 
operava um estruturado 
esquema de tráfico de 
drogas. Os criminosos 
compravam, em empre-
sas regulares, insumos 
para a produção de dro-
gas. No período, foram 
manipuladas mais de 11 
toneladas de cocaína.

A droga era envia-
da dos Estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará e Rondônia, 
armazenada em Uberlân-
dia, e encaminhada para 
outras regiões de Minas, 
além de estados como 

Goiás, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro. Além 
disso, o grupo atuava 
no tráfico de armas de 
fogo de grosso calibre, 
como fuzis e pistolas.

As investigações 
apontam que mais de R$ 
2 bilhões foram movi-
mentados pelos investi-
gados nos últimos dois 
anos. Para dissimular as 
transações, os criminosos 
lavavam o dinheiro com 
a utilização de empresas 
de fachadas e aquisições 
de imóveis e carros de 
luxo. Os trabalhos con-
taram com a participação 
do Delegado de Polí-
cia Civil, teofilotonen-
se, dr. Rodrigo Colen.

A tentativa de homicí-
dio ocorreu na madrugada 
de terça-feira (05/10), por 
volta de 1h30, na Rua 
José Inocêncio, Bairro 
Joaquim Pedrosa,  em 
Teófilo Otoni, sendo ví-
tima um homem de 37 
anos. Após tomar conhe-
cimento dos fatos a Polí-
cia Militar desencadeou 
uma operação para ten-
tar identificar, localizar 
e prender em flagran-
te os autores do crime.

Após informações re-
passadas pelo serviço de 
inteligência do 19º Bata-
lhão, os militares pren-
deram um suspeito de 
envolvimento com: 05 
rádios comunicadores, 

02 balanças de precisão, 
vários sacos plásticos uti-
lizados para acondicio-
nar drogas e 02 câmeras 
de videomonitoramento.

No dia dos fatos, os 
militares foram ao local e 
depararam com a vítima 
N.S.T. deitado no chão, 
no canteiro localizado na 
Avenida Alfredo Sá, em 
frente a um bar, sendo 
socorrido por testemunhas 
e conhecidas dele, que 
acionaram o SAMU e a 
polícia. Pessoas relataram 
que estavam dentro do bar 
e escutaram 03 tiros vindo 
da Rua José Inocêncio, 
depois viram a vítima cor-
rendo sentido ao canteiro, 
onde caiu. A equipe do 

SAMU a encaminhou ao 
Hospital Santa Rosália.

Em contato com a 
equipe médica do hos-
pital, os militares foram 
informados que a vítima 
foi alvejada nas duas per-
nas, sendo que a direita 
foi na coxa e na esquerda 
atingiu quase na altura do 
quadril. A vítima disse 
que estava do lado de fora 
do bar, quando passou 
uma motocicleta preta 
com dois indivíduos, e 
um deles ainda o cumpri-
mentou. Posteriormente, 
na segunda vez em que 
passaram, um deles sacou 
de um revólver calibre 38 e 
efetuou 03 disparos em sua 
direção, depois fugiram.

Objetivo é desarticular organização criminosa envolvida com o tráfico 
de drogas; investigados faziam festas de luxo, inclusive, internacionais

Honda Bis de cor verde.
Os militares iniciaram 

os rastreamentos para ten-
tar capturar o autor do cri-
me, mas até o fechamento 
da ocorrência ninguém 
foi preso. A PM localizou 
o veículo que teria sido 
utilizado para o come-
timento do crime, uma 
motocicleta Honda Bis, 
cor verde, que estava na 
casa do pai do suspeito, no 
povoado dos Campinhos, 
zona rural de Itinga, que 
foi apreendida e encami-
nhada ao pátio convenia-
do na cidade de Araçuai.

A PM foi informada 
que a motivação do cri-
me seria vingança, pois a 
vítima teria recebido R$ 
1.000,00 para participar 
do assassinato do irmão 
do suspeito, 34 anos, há 
aproximadamente 05 anos, 
e há 02 anos a vítima teria 
dado um tapa na cara do 
suspeito. Após os traba-
lhos da perícia técnica no 
local, o corpo foi remo-
vido ao IML de Almena-
ra para ser necropsiado.

Os trabalhos contaram com a participação do Delegado de 
Polícia Civil, teofilotonense, dr. Rodrigo Colen
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Publicação Legal

Justiça condena colunista 
por ofensa a donos de 

loja de autopeças
A 9ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) 
aumentou o valor da in-
denização que o colunista 
do jornal de uma cidade do 
interior do Estado terá que 
pagar, por danos morais, a 
um homem e o irmão dele. 
Cada um deverá receber 
R$ 5 mil devido à publica-
ção de coluna que expunha 
negativamente o estabele-
cimento comercial de am-
bos. A decisão é defi nitiva.

O proprietário e o 
sócio da loja de peças de 
carro ajuizaram ação con-
tra o colunista, pleiteando 
indenização por danos 
morais. Segundo alega-
ram, em 3 de fevereiro 
de 2018, saiu um texto no 
jornal que ofendia a honra 
do dono do empreendi-
mento e dizia que o servi-
ço prestado pela loja dos 
irmãos era muito ruim, 
além de orientar consu-
midores a não procurá-
-la. As vítimas sustentam 
que o conteúdo veiculado 
foi represália relaciona-
da a desentendimentos 

anteriores e à demissão 
de um antigo emprega-
do da firma, que seria 
próximo ao jornalista.

O responsável pela 
coluna alegou que estava 
apenas cumprindo seu 
papel de informar e que 
agiu coberto pelo direito 
à liberdade de imprensa. 
O juiz Rafael Guimarães 
Carneiro rejeitou essas ale-
gações e condenou o pro-
fi ssional a pagar a cada um 
dos ofendidos R$ 2.500.

Ambas as partes recor-
reram. O relator, desem-
bargador Pedro Bernardes, 
manteve o entendimento 
de primeira instância, to-
davia aumentou o valor 

da indenização. Segundo 
o magistrado, o colunista 
não produziu uma matéria 
jornalística, mas, sim, tor-
nou pública uma questão 
particular. "Mesmo a liber-
dade de expressão encontra 
limites, não se admitindo a 
manifestação que trans-
cenda ao caráter de opinião 
ou informação, abrigando 
conteúdo ofensivo à hon-
ra e imagem de outrem", 
afi rmou. Os desembarga-
dores Luiz Artur Hilário e 
Amorim Siqueira votaram 
de acordo com o relator. 
(Assessoria de Comunica-
ção Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).
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012983 - JOÃO CARLOS FREITAS MARIOTTI, solteiro, maior, agricultor, nascido aos 01/05/1970, em domicílio, na Vila Barreiros, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Nova Lima, 36, Bairro Belvedere, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ ANTONIO MARIOTTI 
e NEUSA DE FREITAS MARIOTTI; e KALINE SANTANA DE JESUS, solteira, maior, professora, nascida aos 22/03/1974, em domicílio, 
natural de Araçuaí-MG, residente na Rua Nova Lima, 36, Bairro Belvedere, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e RITA SANTANA DE JESUS; 

012984 - BRUNO MENDES AMARAL, solteiro, maior, advogado, nascido aos 19/07/1987, não informado lugar do nascimento, natural 
de Campinas-SP, residente na Rua Germano Augusto de Souza, 244, Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ LUIZ DE AMA-
RAL e MARIA APARECIDA MENDES FERREIRA; e HÉRICA CONTÃO VIEIRA, solteira, maior, administradora de empresas, nascida 
aos 05/04/1990, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Germano Augusto de Souza, 244, Bairro Bela Vista, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ AURO VIEIRA e MARIA DAS GRAÇAS CONTÃO VIEIRA; 

012985 - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, solteiro, maior, gesseiro, nascido aos 16/07/2002, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Quarenta e Um, 160, Bairro Teófi lo Rocha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JÚLIO CÉSAR 
DOS SANTOS SOUZA e MARIA JOSÉ GOMES VIEIRA; e KAILANE NASCIMENTO DE JESUS, solteira, maior, do lar, nascida aos 
21/09/2003, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Quarenta e Um, 160, Bairro Teófi lo Rocha, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de ADIMILSON DE JESUS e MARICÉLIA MARINA OLIVEIRA NASCIMENTO; 

012986 - ALEX SANTOS MUNIZ, solteiro, maior, taxista, nascido aos 12/01/1985, não informado lugar do nascimento, natural de 
Ipiaú-BA, residente na Rua Quinze de Novembro, 216, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VICENTE MUNIZ DA SILVA e 
MARIA LÚCIA DOS SANTOS CARVALHO; e LEIA DOS SANTOS FERREIRA, solteira, maior, do lar, nascida aos 16/04/1972, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Aureliano Figueiredo Costa, 61, Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de BRAULINO FERNANDES FERREIRA e MARIA HELENA DOS SANTOS FERREIRA; 

012987 - ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA, solteiro, maior, trabalhador rural, nascido aos 13/07/1962, não informado lugar 
do nascimento, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Marieta, 220, Bairro Novo Horizonte, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de 
AMBROZIO GONÇALVES DE SOUZA e CECILIA LEITE DOS SANTOS; e ALINE DAS DORES BARBOSA, solteira, maior, traba-
lhadora rural, nascida aos 07/02/1989, não informado lugar do nascimento, natural de Poções-BA, residente na Rua Marieta, 220, Bairro 
Novo Horizonte, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de  e MARIA DAS DORES BARBOSA; 

Teófi lo Otoni-MG 07/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12983 a 12987

Loja de autopeças foi depreciada em coluna
 de jornal (Foto ilustrativa)
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