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Polícia Militar prende 
autores de homicídio na 
cidade de Padre Paraíso
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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

CDL de Teófilo Otoni celebra o 
Dia das Crianças com vasta 

programação na Praça Tiradentes

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni (CDL-TO) realizou uma ação na 
Praça Tiradentes, na sexta-feira e sábado (08 e 09/10), com vasta programação para co-
memorar o Dia das Crianças. O evento é alusivo à campanha Compra Premiada CDL-TO, 
em mais uma data comemorativa do ano, e proporcionou a alegria da criançada.  Página 8

“Projeto Movimente-se” da 28ª 
Subseção da OAB promove ação 

social junto aos participantes
A Caminhada dos Ad-

vogados – Projeto Movi-
mente-se, promovida pela 
28ª Subseção da OAB/MG 
e a Caixa de Assistência 
aos Advogados (CAA/
MG), no domingo (03/10), 
em Teófilo Otoni, teve uma 
participação de aproxima-
damente 300 pessoas, sen-
do advogados, familiares e 
amigos da OAB e da CAA, 
e arrecadou mais de 300 
litros de leite. Página 2

Católicos celebram o Dia
de Nossa Senhora 

Aparecida em Teófilo Otoni

O dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, na terça-feira (12), foi celebrado 
em Teófilo Otoni, com vasta programação nas igrejas da cidade e de toda diocese, com par-
ticipação dos fiéis seguindo os protocolos de segurança sanitária devido à pandemia da Co-
vid-19. Neste dia foi realizada uma carreata percorrendo o centro e bairros da cidade. Página 2

Natália Galvão comunica seu 
afastamento da Secretaria 

Municipal de Educação
Natália Galvão comu-

nicou o seu afastamento 
do trabalho na Secretaria 
Municipal de Educação, 
da Prefeitura de Teófilo 
Otoni, onde estava como 
secretária da pasta, através 
da sua página oficial no 
Instagram, na sexta-feira 
(08/10). Natália não expli-
cou o motivo do seu afas-
tamento, só agradeceu ao 
prefeito, amigos e colegas 
secretários, e da Secretaria 
de Educação. Página 2
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Cidade
“Projeto Movimente-se” da 28ª 
Subseção da OAB promove ação 

social junto aos participantes

A Caminhada dos 
Advogados – Projeto 
Movimente-se, promo-
vida pela 28ª Subse-
ção da OAB/MG e a 
Caixa de Assistência 
aos Advogados (CAA/
MG), no domingo, 03 
de outubro de 2021, em 
Teófilo Otoni, teve uma 
participação de aproxi-
madamente 300 pessoas, 
sendo advogados, fami-
liares e amigos da OAB 
e da CAA, partindo da 
sede da OAB no Bairro 
Marajoara até o final 
do Bairro Castro Pires, 
tendo algumas pessoas 
feito um percurso menor, 
de acordo com as condi-
ções físicas de cada um.

Além da prática es-
portiva e confraterniza-
ção, o evento teve uma 
ação social com doação 
de leite pelos participan-
tes. Foram arrecadados 
303 litros de leite que fo-
ram distribuídos para 05 
entidades filantrópicas 
da cidade, sendo elas: 
Creche Ninho, grupo 
de mulheres em situa-
ção de risco, Amigos da 
Luz, Corrente do Bem e 
Evangelização dos mo-
radores de rua. “A ação 
social é importante devi-
do ao momento de crise 
econômica e de saúde 
que estamos vivendo”, 
destacou a presiden-
te da 28ª Subseção da 
OAB, dra. Maria Bea-
triz Cunha Cicci Neves.

Na oportunidade, a 
28ª Subseção da OAB/
MG e a delegacia da 
CAA/MG em Teófilo 
Otoni agradecem às ad-
vogadas e aos advoga-
dos pela colaboração 

com as doações do leite 
e pela participação maci-
ça no evento. “Estamos 
muito satisfeitos com a 
participação de todos. O 
evento chamou a atenção 
para a importância de se 
praticar atividade física, 
e na oportunidade ainda 
pudemos ajudar institui-
ções com a arrecadação 
de leite longa vida, doado 
pelos participantes. Re-
almente nosso objetivo 
foi concluído”, ressal-
tou a dra. Beatriz Neves, 
que agradeceu à OAB de 
Minas Gerais e à Caixa 
de Assistência dos Ad-

vogados, pelo apoio na 
organização do evento.

Comissão respon-
sável pela caminhada 
formada pela presidente 
da 28ª Subseção da OAB/
MG, dra Beatriz Neves, 
da diretora Beth França, 
do conselheiro Rodrigo 
Barros, da delegada da 
CAA/MG na 28ª Sub-
seção, Ângela Marta, 
e membros de Comis-
sões da 28ª Subseção da 
OAB/MG: Cecília Ma-
ciel, Dilson Paulo, Igor 
Afonso, Marcella Sena e 
Johann Colares. (Fotos: 
28ª Subseção da OAB).

A Caminhada dos Advogados, além da prática esportiva, arrecadou mais 
de 300 litros de leite que foram distribuídos para instituições filantrópicas

Natália Galvão comunica seu 
afastamento da Secretaria 

Municipal de Educação

Católicos celebram o Dia 
de Nossa Senhora 

Aparecida em Teófilo Otoni

Natália Galvão comu-
nicou o seu afastamento do 
trabalho na Secretaria Muni-
cipal de Educação (SMECT), 
da Prefeitura de Teófilo Oto-
ni, onde estava como secre-
tária da pasta, através da sua 
página oficial no Instagram, 
na última sexta-feira (08/10). 
Natália não explicou o mo-
tivo do seu afastamento, só 
agradeceu ao prefeito Daniel, 
amigos e colegas secretá-
rios, assessores e colegas 
de trabalho na secretaria. 
Até o momento o município 
não informou quem ocupa 
a vaga. Veja o comuni-
cado de Natália Galvão:

“ C o m u n i c o  o  m e u 
afastamento do trabalho na 
SMECT na função de Se-
cretária Municipal de Edu-
cação. Agradeço ao prefeito 
Daniel pela oportunidade 
que me foi dada, de não ape-
nas sonhar com uma Educa-
ção melhor, mas juntamente 

com tantos profissionais 
competentes e compromis-
sados, realizar muitas ações 
para tornar esse sonho rea-
lidade. À Família SMECT 
sou imensamente grata pela 
parceria de sempre e sei que 
tudo o que fizemos foi por-
que somamos nossas forças 
e habilidades com a paixão 
pela Educação. Aos amigos 
e colegas Secretários, as-

sessores e técnicos... Enfim, 
toda equipe que convivi 
diariamente: Obrigada por 
tudo! Despeço-me com o 
coração em paz e tranqui-
lo, na certeza de que dei o 
meu melhor todos os dias. 
Nesses últimos dias recebi 
lindas mensagens e palavras 
que me tocaram profunda-
mente. Obrigada a todos 
pelo carinho”, disse Natália.

O dia de Nossa Senho-
ra Aparecida, Padroeira 
do Brasil, na terça-feira 
(12/10), foi celebrado em 
Teófilo Otoni, com vasta 
programação em igrejas da 
cidade e de toda a diocese, 
com participação dos fiéis 
seguindo os protocolos de 
segurança sanitária devido 
à pandemia da Covid-19. 
No Santuário de Nossa Se-
nhora Aparecida, no Bairro 
Taquara, às 8h30, foi cele-
brada Missa Solene presi-
dida pelo Bispo diocesano 
Dom Messias dos Reis da 
Silveira, com o tema “Bem-
-aventurados os puros de 

coração”, com transmis-
são pelas redes sociais da 
Paróquia São Benedito.

Como ocorre em todos 
os anos, às 12h, Oração do 
Ângelus, execução do Hino 
Nacional Brasileiro e Ora-
ção pela Pátria. Às 12h15, 
“Na terra ou no céu, esta 
Mulher nos representa”, es-
petáculo de encerramento. 
Assim como ocorreu no ano 
passado, também foi realiza-
da neste ano, uma carreata, 
saindo do Santuário, percor-
rendo todo o centro e bairros 
da cidade, retornando para 
o Santuário. Muitas pessoas 
participaram da carreata, 

outras acompanharam das 
portas de suas casas, com 
muita fé e devoção à Nossa 
Senhora, Padroeira do Brasil.

Algumas igrejas, como 
ocorreu no Santuário, as ce-
lebrações tiveram um número 
reduzido de pessoas partici-
pantes de forma presencial, 
aquelas que agendaram pre-
viamente, outras acompa-
nharam de forma virtual nas 
transmissões on-line pelas 
redes sociais das paróquias, 
de modo que todos tiveram 
a oportunidade de partici-
par. Na Catedral Imaculada 
Conceição, foram celebra-
das Missas às 10h e 19h.
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Polícia Militar promove 

ação no Dia das Crianças 
na cidade de Araçuaí

A Polícia Militar, em 
parceria com integrantes 
do projeto social Musi-
calizando, voltado para 
o trabalho com crianças 
em estado de vulnerabi-
lidade social, realizou, 
na Praça Getúlio Vargas, 
região da Baixada, em 
Araçuaí, na segunda-
-feira (11/10), uma ação 
social que contou com a 

presença de 60 crianças. 
As crianças presentes 
receberam instruções 
acerca do tema resis-
tência às drogas, minis-
trado pelo instrutor do 
PROERD, cabo Moreira.

Ao final do evento, 
receberam balas, pipocas, 
refrigerante e, também 
tiraram várias fotos com 
os policiais militares para 

completar a alegria, neste 
dia totalmente dedicado 
a elas. Foram momentos 
de muita alegria para a 
criançada, proporciona-
dos pelos militares, pois 
crianças merecem todo 
carinho, cuidado e amor. 
(Informações /Fotos: as-
sessoria de comunicação 
organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

Rodrigo Pacheco diz que veto 
à distribuição gratuita de 

absorventes é “candidatíssimo 
a ser derrubado”

PM participa de reunião 
para alinhamento da rede 
de atendimento à criança 
e adolescente em Caraí

A Polícia Militar par-
ticipou de uma reunião 
na sexta-feira (08/10), no 
município de Caraí, com 
membros da Secretaria 
de Saúde, Secretaria de 
Assistência Social, Conse-
lho Tutelar, Delegacia de 
Polícia Civil e Ministério 
Público. Na oportunidade 
foram discutidos e alinha-
dos os procedimentos re-
ferentes à crianças e ado-
lescentes, quando vítima 
ou autor de ato infracional.

O comandante do 2º 
Pelotão da 232ª Cia do 
19º Batalhão de Polícia 
Militar, tenente Marlos 
Aurélio Alves Barbosa 
participou do encontro e 

Brasília - O presidente 
do Congresso Nacional, Ro-
drigo Pacheco (Democra-
tas-MG), afirmou, na sexta-
-feira (08/10), que é “candi-
datíssimo a ser derrubado” 
pelo Legislativo o veto do 
Executivo a item do projeto 
que determina a distribui-
ção gratuita de absorventes 
para estudantes de baixa 
renda de escolas públicas 
e mulheres em situação de 
rua, ou de vulnerabilidade 
extrema. A decisão de barrar 
a proposta, aprovada pelo 

Senado no mês passado, 
foi publicada na edição do 
Diário Oficial da União 
(DOU) de quinta-feira (07).

“Sobre o projeto de lei 
que prevê fornecimento 
de absorventes pelo SUS, 
pautei na sessão do Sena-
do e o aprovamos rapida-
mente porque queríamos 
transformar essa realida-
de. São impressionantes as 
histórias de proteção com 
papel de jornal e miolo 
de pão por adolescentes 
e mulheres carentes. O 

ressalta que foram deba-
tidos o alinhamento da 
rede de atendimento à 
criança e ao adolescente, 
as atribuições de cada 
órgão com foco na co-
municação entre si, para 

garantir a segurança no 
que tange aos direitos da 
criança e do adolescente, 
vítima de crime, ou quan-
do autor de ato infracio-
nal. (Informações/Fotos: 
tenente Marlos Aurélio).

Congresso Nacional está 
pronto para contribuir 
com o governo nas solu-
ções de cunho fiscal, mas 
considero desde já que 
esse veto é candidatíssi-
mo a ser derrubado”, de-
clarou Rodrigo Pacheco.

O artigo vetado faz 
parte da proposição (PL 
4.968/2019), de autoria 
da deputada Marília Ar-
raes, que cria o Programa 
de Proteção e Promoção 
da Saúde Menstrual (Lei 
14.214/2021). A medida 
tem como intuito combater 
a chamada “pobreza mens-
trual”, em que adolescentes 
e mulheres, por falta de 
recursos financeiros, não 
conseguem comprar pro-
dutos de higiene e itens ne-
cessários para o período da 
menstruação. A argumen-
tação dada pelo Palácio do 
Planalto, entre outros moti-
vos, foi que a matéria não 
indicava fonte de custeio 
ou medida compensatória.
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Presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 

recebe comitiva de Medina

O presidente do 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, desem-
bargador Gilson Soares 
Lemes, recebeu, nesta 
segunda-feira (04/10), 
visita do prefeito de 
Medina, Região do Je-
quitinhonha/Mucuri, 
Evaldo Lucio Peixoto 
Sena, e do juiz diretor 
do Foro da Comarca da 
cidade, Arnon Argolo. 
Participaram do encon-
tro o 1º vice-presidente 
do TJMG, desembar-
gador José Flávio de 
Almeida, os desembar-
gadores Sérgio André 
Xavier, Maurício Pinto 
Ferreira, Amauri Pinto 
Ferreira, e o juiz auxi-
liar da Presidência, Jair 
Francisco dos Santos.

O juiz Arnon Argo-
lo disse que há neces-
sidade de construção 
de um novo fórum na 
Comarca de Medina. "O 
prédio atual tem mais 
de 40 anos, com graves 
problemas de acessi-
bilidade. É inviável a 
reforma", destacou. O 
presidente Gilson Le-
mes considerou rele-
vante a reivindicação 
apresentada e disse que 
a licitação para as obras, 
antes definida para mar-
ço de 2026, será feita em 
março de 2023. "Procu-
ramos atender ao pedido 
apresentado, já que o 
edifício que abriga o 
atual fórum não possui 
as condições ideais de 
trabalho. É necessário 
que magistrados, ser-
vidores, colaboradores, 
operadores do Direito 

tenham uma infraestrutu-
ra adequada para prestar 
um serviço de qualida-
de à sociedade" disse.

Medalha Hélio Cos-
ta – Na oportunidade, o 
desembargador Sérgio 
André foi agraciado com 
a Medalha Hélio Costa. O 
magistrado trabalhou em 
Medina entre 1993 e 1995.

A Medalha, cria-
da pela Resolução nº 
296/1995 , faz homena-
gem ao desembargador 
Hélio Costa por seu de-
sempenho na magistratu-
ra, na qual exerceu os car-
gos de corregedor-geral 
de justiça e presidente 
do TJMG. O presidente 

Gilson Lemes Soares 
destacou que o desem-
bargador Sérgio André 
é merecedor da homena-
gem, pois "trata-se de um 
grande magistrado dedi-
cado e competente e en-
grandece o nome do Po-
der Judiciário mineiro".

O desembargador 
Sérgio André agrade-
ceu a homenagem e a 
considerou "como um 
reconhecimento ao tra-
balho prestado em sua 
passagem pela Comar-
ca de Medina". (Asses-
soria de Comunicação 
Institucional - Ascom 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Encontro debateu construção de fórum; desembargador Sérgio 
André foi agraciado com a Medalha Hélio Costa

A ação, às vésperas do Dia das Crianças, marca campanha 
realizada pelo Núcleo de Voluntariado do TJMG

TJ Criança Abriga 
recebe doação de livros

O Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), 
por meio do Núcleo de 
Voluntariado, realiza, até 
o dia 20 de outubro, a 
"Campanha de Doação 
de Livros - Doe livros: 
Eles Melhoram o Mundo", 
destinada a asilos, abrigos 
e creches. Para marcar a 
iniciativa às vésperas do 
Dia das Crianças - come-
morado em 12 de outubro 
-, a coordenadora do Nú-
cleo, a desembargadora 
Maria Luiza de Marilac, 
representando grupo de 
magistrados e servidores, 
fez uma doação, nesta 
sexta-feira (08/10), ao TJ 
Criança Abriga, entidade 
de acolhimento provisório.

A desembargadora 
Maria Luiza de Marilac 
elogiou a iniciativa do TJ 
Criança Abriga, que "apoia 
os menores em um dos 
momentos mais impor-
tantes para a formação de 
suas vidas". Segundo ela, 
"é um grande trabalho, 
feito com muito amor, que 
começou por meio de uma 
iniciativa de servidores. 
Saio daqui com o mesmo 
sentimento de alegria e 
carinho demonstrado pelas 
crianças". A magistrada 
levou ainda uma caixa de 
bombons para cada uma 
das crianças atualmente 
abrigadas, e mais seis li-
vros infantis da editora 
Aletria. Acompanhando as 
obras, a servidora aposen-
tada Rosana Mont’Alverne 
doou o conjunto de seis 
“Monstrinhos das Cores” 
de pelúcia (personagens 
dos livros “O Monstro das 
Cores” e “O Monstro das 
Cores Também vai à Es-
cola”, da editora Aletria).

As narrativas desses 
livros estimulam as crian-
ças a identificar as dife-
rentes emoções que sen-
tem, como alegria, tristeza, 
raiva, medo e calma por 
meio de cores. Também 
estiveram no TJ Criança 
Abriga, acompanhando 
a desembargadora Maria 
Luiza de Marilac, o juiz 
auxiliar da 1ª Vice-Presi-
dência, Rodrigo Martins 
Faria; a coordenadora do 
Núcleo de Desenvolvi-
mento de Competências 
Humano-Sociais (Nudhs) 
da Escola Judicial Desem-
bargador Edésio Fernandes 
(Ejef), Marília Miranda 
de Almeida; a servidora 
aposentada do TJMG, atu-

almente instrutora da Ejef, 
e coordenadora do curso de 
Formação de Contadores 
de Histórias do Projeto 
Caminhos e Contos: a Res-
socialização pela Palavra, 
Rosana Mont'Alverne; 
a assessora da Ejef, Va-
léria Valle Vianna, e o 
integrante do Núcleo de 
Voluntariado do TJMG, 
Fabrício Sousa Gomes.

O abrigo - O TJ Crian-
ça Abriga é uma instituição 
que acolhe provisoria-
mente crianças entre 3 e 
6 anos, em condições de 
vulnerabilidade, encami-
nhadas pelo Juizado da 
Infância e da Juventude 
de Belo Horizonte após 
denúncias de maus-tratos 
praticados pela família. No 
abrigo, elas permanecem 
até que a Justiça determine 
se poderão regressar para 
suas famílias biológicas 
ou se serão encaminhadas 
para adoção. A unidade 
está localizada na Rua 
Maria Felipe de Araújo, 
75, bairro Paraíso, região 
Leste de Belo Horizonte.

Atualmente, o abri-
go conta com seis crian-
ças, sendo quatro meninas 
e dois meninos. Todos 
estão matriculados em 
escolas públicas da re-
gião. No abrigo, que tem 
amplos quartos, sala de 
TV, refeitório, salas com 
brinquedos, as crianças 
recebem alimentação em 
tempo integral. Além das 
doações voluntárias, o TJ 
Criança Abriga recebe sub-
sídios da Prefeitura Muni-
cipal de Belo Horizonte.

Doações - Ser um vo-
luntário do TJ Criança 
Abriga é simples. Servi-
dores do TJMG podem 
autorizar desconto em fo-
lha de pagamento. Basta 
enviar um e-mail para 
tjcrianca@tjcriancaabriga.
org.br, informando nome, 
matrícula no TJMG, CPF 
e setor. Demais voluntários 
podem doar por meio de 
depósito em conta cor-
rente no Banco do Brasil 
(agência 1584-9 e conta 
27733-9). Informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone 31-3461-5868 ou pelo 
mesmo e-mail: tjcrian-
ca@tjcriancaabriga.org.br

Livros - Em relação 
à campanha "Doe livros: 
Eles Melhoram o Mundo", 
que vai até o dia 20/10, 
são os seguintes os locais 
para doação: * Sede - Av. 
Afonso Pena, 4.001, Serra, 
* Fórum Raja - Av. Raja 
Gabáglia, 1.753 – Luxem-
burgo, * Ed. Mirafiori (19º 
andar) Rua dos Guajajaras, 
40 – Centro, * Ed. Li-
berdade - Rua Gonçalves 
Dias, 1.260, Funcionários, 
* Corregedoria - R. Goi-
ás, 253, Centro, * Fórum 
Lafayette - Av. Augus-
to de Lima, 1.549, Barro 
Preto, * Juizado Especial 
Cível e da Fazenda - Av. 
Francisco Sales, 1.446, 
Santa Efigênia, * Anexo I 
- Rua Goiás, 229, Centro* 
COPAT - Rua Sócrates 
Alvim, 10 – Camargos. 
(Assessoria de Comunica-
ção Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais - TJMG).

Menores do TJ Criança Abriga foram surpreendidos com 
livros e presentes (Crédito: Divulgação/TJMG)

Livros estimulam as crianças a identificar as diferentes 
emoções que sentem, como alegria, tristeza, medo e calma, 

por meio de cores (Crédito: Divulgação/TJMG)

O presidente Gilson Soares Lemes recebeu magistrados e chefe do 
Executivo de Medina para tratar da construção de um novo fórum 

na Comarca de Medina (Crédito: Mirna de Moura/TJMG )

O prefeito Vavá, o presidente Gilson Soares Lemes, o 
desembargador Sérgio André e o juiz Arnon Argolo 

(Crédito: Mirna de Moura/TJMG)
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Opinião

Minhas Amigas e 
meus Irmãos, minhas Ir-
mãs e meus Amigos, em 
minha obra A Missão dos 
Setenta e o “lobo invisí-
vel”, reproduzo a palestra 
que proferi na Super Rede 
Boa Vontade de Rádio em 
31 de dezembro de 2004, 
que depois, em série, pu-
bliquei, acrescida de novas 
considerações, na revista 
JESUS ESTÁ CHEGAN-
DO. Pela ótica ecumênica 
da Quarta Revelação, a Re-
ligião de Deus, do Cristo e 
do Espírito Santo, prossigo 
no combate à funesta ação 
do pensamento desgover-
nado — que solertemente 
atua, o mais das vezes, 
como se fora um “lobo in-
visível”, um espírito trevo-
so, encarnado ou não — e 
discorro sobre estratégias 
para melhor nos proteger 
de seus danosos efeitos.

Males afugentados 
pela sabedoria (Provér-
bios, 2:6 e 10 a 15) - “6 
- O Senhor dá a sabedo-
ria, e da Sua boca vêm a 
inteligência e o entendi-
mento. “10 - Porquanto a 
sabedoria entrará no teu 
coração, e o conhecimento 
será agradável à tua alma. 
- “11 - O bom conselho te 
guardará, e a prudência 
te conservará, “12 - a fi m 
de te livrar do caminho 
mau e do homem que fala 
coisas perversas; “13 - dos 
que deixam as veredas da 
retidão, para andar por 
caminhos tenebrosos; “14 
- que se alegram depois de 
ter feito o mal e triunfam 
de prazer nas piores coi-
sas; “15 - cujos caminhos 
são todos corrompidos e 
cujos passos são infames.”

Ou seja, o “lobo”, in-

visível ou visível, é que 
trabalha por manter o 
pensamento da ovelha 
desgovernado. Entretan-
to, o Bom Pastor, Jesus, 
sempre atento, estende 
Sua bendita e forte mão ao 
rebanho, qualquer que seja 
o nome que possua, para 
que não se perca e aprenda 
as lições de Sua Divina 
Sabedoria, a qual afugen-
ta das mentes os males.

Ainda na análise que 
realizo do Evangelho de 
Jesus, segundo Lucas, 10:1 
a 24, em Espírito e Verda-
de, à luz do Mandamento 
Novo do Cristo Ecumê-
nico, o Divino Estadista 
— “Amai-vos como Eu 
vos amei. Somente assim 
podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos” 
(Evangelho, segundo João, 
13:34 e 35) —, ilustro 
meus comentários com 
outra importante passagem 
da Boa Nova, descrita nas 
anotações de Marcos, 5:1 
a 14: “A cura do endemo-
ninhado gadareno”, que 
transcrevo em meu livro.

“Lobo invisível” com-
bate-se com oração fervo-
rosa. O “lobo” caracteri-
zado por um espírito ob-
sessor geralmente é muito 
mais atuante do que os 
“lobos” reencarnados (ho-
mem ou mulher) e, além 
disso, com a vantagem, 
para ele, de ser invisível. 
Como costuma agir? De 
várias formas. Eis uma 
bem comum: começam a 
brotar ideias estranhas na 
cabeça do indivíduo. A 
pessoa imagina, então, que 
está conversando sozinha. 
Que nada! Uma caterva 
de almas trevosas, à sua 
volta, põe-se a “soprar”, 
nos seus ouvidos, apelos 
a que não deve atender, 
por serem maus. Para a 
defesa contra tal qualidade 
de seres ainda inferiores, 
só existe uma solução. 
Quem o revela é Jesus, no 

Seu Evangelho, segundo 
Mateus, 17:21: “Para esse 
tipo de espírito, só mui-
ta oração e vigilância”.

Não me canso de repe-
tir que é essencial, em to-
dos os momentos da vida, 
cultivar o hábito da oração. 
Já lhes disse que não tomo 
uma decisão sem antes ele-
var o pensamento a Deus. 
E mais: quem tem juízo 
não vai dormir sem fazer 
a sua súplica aos Espíritos 
do Bem, Almas Benditas. 
Por oportuno, transcrevo 
aqui a Prece da Vigilân-
cia Espiritual, de autoria 
do saudoso proclamador 
da Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito Santo, 
Alziro Zarur (1914-1979), 
que recomendamos seja 
proferida sempre antes de 
repousar: Prece da Vigi-
lância Espiritual (oração 
noturna) “Deus Está Pre-
sente! “Meu Jesus, que a 
Gloriosa Falange de São 
Francisco de Assis, Pa-
trono da Divina Legião 
da Boa Vontade, guarde o 
meu Espírito, não somente 
o meu corpo, enquanto 
durmo. E, se vier a sofrer 
um ataque da treva, que 
eu esteja apto (ou apta) 
a revidá-lo instantanea-
mente. Mas peço a Tua 
misericordiosa proteção, 
em nome do Pai, do Fi-
lho e do Espírito Santo. 
“Amém! “Viva Jesus!”

Que assim seja! Vale 
destacar que podemos tam-
bém traduzir vigilância 
como Boas Obras, por-
quanto, conforme defi-
niam os antigos: “Cérebro 
desocupado é oficina de 
satanás”. Ora, de ações 
generosas carecem as so-
ciedades, para que eti-
camente progridam nos 
diversos ramos espiritual-
-humanos: na Política, na 
Religião, na Sociologia, 
na Educação, na Ciência, 
na Filosofi a, no lar, na vida 
pública; enfi m, toda parte.

Pensamento

José de Paiva Netto | Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br | www.boavontade.com

América viaja na sexta-
feira para Ouro Branco

Morreu o funcionário 
público municipal 

Márcio Pechir

Por Humberto Barbosa

O campeonato mineiro 
da segunda divisão tem 
15 clubes, divididos em 
três grupos: Por ordem 
de classifi cação: grupo A: 
Varginha, Santarritense, 
Atlético Três Corações, 
Poços de Caldas e Figuei-
rense. Grupo B: Uberaba, 
Araxá, Patrocinense, Inter 
de Minas e Araguari. Gru-
po C: Boston City, Amé-
rica, Manchester, Conta-
gem e Betis. No próximo 
final de semana teremos 
mais seis jogos pela sexta 
rodada: Inter de Minas 
x Patrocinense, Betis x 
América, Santarritense x 
Atlético Três Corações, 

Araguari x Araxá, Bos-
ton City x Manchester e 
Varginha x Figueirense.

O América de Teófi lo 
Otoni é o vice-líder do 
grupo C com 7 pontos. Na 
oitava rodada nos dias 23 
e 24 o América não joga. 
Pela tabela: Manchester x 
Betis, Poços de Caldas x 
Varginha, Uberaba x Inter 
de Minas, Patrocinense x 
Araguari, Figueirense x 
Santarritense e Contagem 
x Boston City. Na outra 
semana, nos dias 30 e 
31, América recebe em 
casa o Manchester, Betis 
x Contagem, Santarritense 
x Poços de Caldas. Araxá 

x Patrocinense, Araguari 
x Uberaba e Atlético Três 
Corações x Figueirense.

No último jogo rea-
lizado em Juiz de Fora, 
Manchester manteve o 
placar de 0 x 0 contra o 
América e a partida foi 
interrompida por mais de 
meia hora, enquanto uma 
ambulância prestava so-
corro ao atleta Roger do 
América. O regulamento 
esportivo impõe a perma-
nência de uma ambulância 
com médico, enfermeiro 
e equipamentos durante 
o jogo. Enquanto o veí-
culo estava fora do está-
dio, o jogo foi paralisado.

Natural de Teófilo 
Otoni, Márcio José Mello 
Pechir, filho de Irisval 
Pechir e Sônia Mello Pe-
chir, morreu na última 
segunda-feira (11/10) no 
Bairro Filadélfia, onde 
morava. Sempre foi soltei-
ro e ocupou vários cargos 
públicos no município: 
Cartório Eleitoral, Secre-

taria Municipal de Saúde, 
Cemitério Municipal João 
Gabriel da Costa, e por 
último, era lotado na Di-
visão de Pessoal da Prefei-
tura. Morreu aos 64 anos 
e usava uma prótese para 
andar. Foi socorrido pelo 
sobrinho Rafael, sozinho 
dentro de sua casa. Tinha 
quatro irmãos: dois faleci-

dos: Paulo e Carlos Hen-
rique, e dois vivos: Marco 
Aurélio e Célia Regina.

O falecido era mem-
bro da família dos descen-
dentes do libanês Gustavo 
Pechir, casado com Maria 
Augusta de Setubinha, que 
chegou ao Brasil quando 
tinha 18 anos. Casal pas-
sou por Poté, Queixada, 
Novo Cruzeiro, Setubinha 
e Pirapora, quase todos os 
fi lhos nasceram em Poté. 
O casal teve sete filhos: 
Lourival casado com So-
nora. Norival foi casado 
com Emerita e depois Neli. 
Irisval casado com Sônia 
Mello. Salim casado com 
Perina. Jamil é casado com 
Olinta. Lourdes casada 
com Leonídio e Leila ca-
sada com Jaques. Alguns 
netos de Gustavo e Au-
gusta moram em Teófi lo 
Otoni, entre eles, os fi-
lhos de Lourival e Sonora.

Marcio José Mello Pechir



6 Quinta-feira, 14 de outubro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

www.diariotribuna.com.br | tribunadomucuri@gmail.com | facebook.com/diariotribuna

Segurança Pública
15ª Cia PM Rv: Balanço 
da Operação Padroeira 

do Brasil 2021

Homem é preso com 
cocaína na zona rural 
de Águas Formosas

Polícia Militar prende 
autores de homicídio na 
cidade de Padre Paraíso

No sábado (02/10), 
a Polícia Militar rece-
beu denúncias informan-
do que teria um veículo 
transitando em atitude 
suspeita na estrada que 
liga o Distrito de Água 
Quente ao município 
de Águas Formosas. A 
equipe foi até as ime-
diações do local denun-
ciado, visualizou o carro 
com o proprietário, que 
ao perceber a presença 
policial, jogou uma em-
balagem grande no chão.

O autor foi abordado 
e após os militares ave-
riguarem a embalagem 

Em decorrência do fe-
riado prolongado de Nos-
sa Senhora Aparecida, a 
Polícia Militar Rodoviária 
realizou nos dias 09 a 12 
de outubro, a operação 
Padroeira do Brasil. A 
operação foi realizada em 
todo Estado de Minas Ge-
rais. Na área de atuação da 
15ª Cia PM Rv, as equipes 
foram alocadas em pontos 
estratégicos nas rodovias 
onde há aumento do fluxo 
de veículos, tendo como 
destino as praias do li-
toral baiano e capixaba.

Com a intensifica-
ção do policiamento nas 
rodovias durante todo o 
feriado, a 15ª Companhia 
de Polícia Militar Rodo-
viária, alcançou os se-
guintes resultados: foram 
realizadas 129 operações, 
1.500 veículos fiscaliza-
dos, 123 autuações, uma 
foi por embriaguez, 11 
por ultrapassagem em 
local proibido e 02 por 
forçar ultrapassagem, 03 
CNH foram recolhidas, 
262 testes de etilômetros 
realizados, 01 veículo 

apreendido, 04 armas 
de fogo apreendidas, 01 
prisão por embriaguez e 
06 por outros crimes, 17 
acidentes sem vítima e 10 
com vítima. 17 vítimas 
de ferimentos e 01 fatal.

A Polícia Militar Ro-
doviária reafirma o seu 
compromisso na preser-
vação da ordem pública, 
trabalhando sempre com o 
objetivo de zelar pela segu-
rança de todos os usuários 
das rodovias mineiras. 
(Assessoria de comuni-
cação da 15ª Cia PM Rv).

que ele jogou fora, foram 
encontrados 12 pinos de 
substância semelhante à 
cocaína. Ele foi preso e en-
caminhado à delegacia de 

Polícia Civil com a droga 
apreendida. (Informações/
fotos: assessoria de comu-
nicação organizacional da 
24ª Cia PM Ind., Nanuque).

Homem é morto a 
tiros no Bairro Céu 

Aberto em Nanuque
O crime aconteceu 

na madrugada de sá-
bado (09/10), na Ave-
nida Santos Drumond, 
Bairro Céu Aberto, em 
Nanuque, próximo a um 
bar. Equipes da Polícia 
Militar foram ao local 
para registro da ocor-
rência, onde depararam 
com Natan Gomes dos 
Santos, de 21 anos, já 
sem vida, com diversas 
perfurações pelo corpo 
provenientes de dispa-
ros de arma de fogo.

A perícia técnica da 
Polícia Civil foi aciona-
da e após os trabalhos de 
praxe, o corpo de Natan 
Gomes foi encaminhado 
ao Instituto Médico Le-
gal para necropsia. Fo-
ram constatados múlti-
plos disparos de arma de 
fogo em diversas partes 
do corpo, sendo arreca-
dado pelo perito no local, 
03 cápsulas e 02 proje-
téis, ambos calibre 9mm.

Durante o atendi-
mento da ocorrência os 
militares foram infor-
mados que deu entrada 
ao HPS local, vítima 
de disparos de arma de 
fogo uma adolescente 
de 16 anos, e foi cons-
tatado que ela também 
estava no mesmo esta-
belecimento comercial 
onde estava a vítima 
fatal, mas, segundo a 
polícia, não foi possí-
vel obter a versão dela, 
pois estava sedada em 
um bloco ci rúrgico.

Nas proximidades 
do local possui câmeras 

de segurança em alguns 
estabelecimentos comer-
ciais na Avenida Santos 
Dumont, o que pode aju-
dar a polícia na elucida-
ção do crime. Quando 
os militares chegaram 
no local o bar já estava 
fechado, bem como as 
residências próximas, 
não sendo possível obter 
mais informações so-
bre o ocorrido. Foi feito 
rastreamento para tentar 
identificar, localizar e 
prender os autores, mas 
até o fechamento da ocor-
rência, ninguém foi preso. 
(Informações: PMMG).

No sábado (09/10), em 
Padre Paraíso, a Polícia 
Militar foi informada, via 
telefone emergencial, por 
populares do município 
que havia um homem caí-
do em um matagal próxi-
mo à comunidade Águas 
Vermelhas, já sem vida. Os 
militares foram ao local e 
constataram a veracidade 
dos fatos, e imediatamente 
iniciaram diligências para 
tentar identificar, locali-
zar e prender os autores.

Durante as buscas, 
as equipes empenhadas 
obtiveram informações 
sobre a identidade dos 
dois possíveis autores do 
homicídio, e após diligên-
cias eles foram localiza-
dos. Questionados, eles 
confirmaram que teriam 
praticado o homicídio, 
foram presos e conduzi-
dos à delegacia de Polícia 
Civil no plantão em Pedra 
Azul para as providências 
de polícia judiciária. A 
arma utilizada na prática 
do crime foi apreendida. 
(Assessoria de comunica-
ção da 14ª Cia PM Ind.).

O crime - Aconte-
ceu na manhã de sábado 
(09), no povoado Águas 
Vermelhas, em Padre Pa-
raíso, vitimando Ademar 
Gonçalves de Souza, de 
37 anos. Os suspeitos de 
autoria do crime são dois 
homens de 18 e 19 anos. 
A Polícia Militar tomou 
conhecimento do desa-
parecimento de Ademar 
Gonçalves de Souza, 37 
anos, fez diligências para 
averiguar a situação e no 
sábado (09), foi informada 

que havia um corpo em um 
matagal sentido à comuni-
dade Águas Vermelhas. Os 
militares foram ao local e 
constataram se tratar de 
Ademar vítima de homi-
cídio. A perícia técnica da 
cidade de Pedra Azul, fez 
os trabalhos de praxe no 
local, logo após o corpo 
foi encaminhado ao IML 
de Teófilo Otoni, para ne-
cropsia. Foi constatado que 
a vítima apresentava uma 
perfuração no tórax, e um 
corte profundo no pescoço.

www.diariotribuna.com.br
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012995 - DAVI BARBOSA DE SOUZA GOMES, solteiro, 

maior, monitor, nascido aos 19/03/1998, na Maternidade do Hospital 
Municipal, natural de Governador Valadares-MG, residente na Rua 
Josefi no Barroso, 96, Centro, Distrito de Mucuri, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de JÚLIO DE SOUZA GOMES e MARIA APARECIDA 
BARBOSA DE SOUZA; e LORENA LOPES LIMA, solteira, maior, 
estudante, nascida aos 11/03/1999, no Hospital Sobrasa, natural de 
Teixeira de Freitas-BA, residente na Rua Maria Cigana, 44, Apto. 
302, Bairro Palmeiras, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ABRAÃO 
BARBOSA LIMA e LILIANE BORGES LOPES; 

012996 - WALISSON GALDINO PEGO, solteiro, maior, aju-
dante de pedreiro, nascido aos 25/08/2001, Em domicílio, distrito de 
Pedro Versiani, natural Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Raposos, 
146, Bairro Belvedere, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTÔNIO DE 
ALMEIDA PEGO e RITA GALDINA DA CONCEIÇÃO; e VITÓ-
RIA PEREIRA GONÇALVES, solteira, maior, do lar, nascida aos 
02/08/2001, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Raposos, 146, Bairro Belvedere, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de ANTONIO CLAUDIO GONÇALVES DOS SANTOS e 
MARCIANA PEREIRA GONÇALVES; 

012997 - IURY DE JESUS GOMES, solteiro, maior, motorista, 
nascido aos 14/07/1997, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Marieta, 275, Bairro Novo Horizonte, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GILBERTO GOMES e DAILZA 
MARIA DE JESUS; e LUÍZA LORENTZ FERREIRA, solteira, 
maior, vendedora, nascida aos 09/04/2000, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Izidoria de Oli-
veira Bonfi m, 19, Centro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LUIZMAR 
FERREIRA SENNA e ELIODORA LORENTZ FERREIRA; 

012998 - MÁRCIO RAMOS DOS SANTOS, divorciado, 
maior, bombeiro militar, nascido aos 29/12/1985, no Hospital Bal-
bina Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Kurt 
Hollerbach, 384, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
JOSÉ CECÍLIO DOS SANTOS e IRACI RAMOS DE MATOS; e 
PRISCILA PATRICY PEREIRA DA SILVA, solteira, maior, vende-
dora, nascida aos 31/05/1989, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Kurt Hollerbach, 384, Bairro 
Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VALDIR SOARES PEREI-
RA e SCHIRLEY MARIA GONÇALVES SILVA; 

Teófi lo Otoni-MG 13/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12995 a 12998
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CDL-TO

CDL-TO celebra o Dia das Crianças com 
vasta programação na Praça Tiradentes

A Câmara de Di-
rigentes Lojis-
tas de Teófilo 
Otoni (CDL-

-TO) realizou uma ação na 
Praça Tiradentes, na sexta-
-feira e sábado (08 e 09/10), 
com vasta programação 
para comemorar o Dia das 
Crianças. O evento é alu-
sivo à campanha Compra 
Premiada CDL-TO, Dia 
das Crianças, mais uma 
data comemorativa do ano. 

Foi instalado o trailer da 
CDL na praça, foram mon-
tados vários brinquedos, 
como o pula-pula, pisci-
na de bolinha, distribuí-
do pipoca e brinquedos.

Foram dois dias de 
muita alegria, com direito 
à presença de diversos per-
sonagens de super-heróis 
e pintura facial. A gerente 
comercial da CDL-TO, 
Bete Lima disse que nesta 
data foi lançado um projeto 

diferente, com o objetivo 
de levar alegria às crian-
ças, sobretudo neste tem-
po de pandemia, muitas 
crianças não estão tendo 
a oportunidade de sair de 
casa, passear e brincar.

“Toda criança deve 
ser alegre e feliz, e a CDL 
quis proporcionar esse 
momento, principalmente 
que a gente está retomando 
tudo gradativamente, esta-
mos também com todos os 

cuidados necessários para 
conter o avanço da covid”. 
Bete informa que os brin-
quedos estavam afastados, 
limpos com álcool em gel, 
os pais foram com más-
cara, tudo com a preocu-
pação que a CDL sempre 
teve. “Mas está sendo um 
momento único, e ver no 
olhar das crianças a alegria 
de poder novamente sair 
um pouco, brincar, isso é 
muito gratificante”, disse.

O sorteio da campa-
nha, pelo dia da criança, 
será na sexta-feira (22/10), 
às 9h, na CDL. São dois 
vales-compras no valor 
de R$1.000,00 cada. Bete 
destaca que o projeto com o 
trailer itinerante, neste ano 
está focado na campanha, e 
o objetivo é fomentar o co-
mércio o ano inteiro. Desde 
maio, no Dia das Mães 
o trailer está indo para o 
centro, os bairros, fazendo 

com que o consumidor 
conheça mais a campanha. 
Ela reforça a questão do 
preenchimento correto do 
cupom, para ele ser vali-
dado. Compra Premiada 
CDL-TO – Apresenta-
ção: Sicoob Credivale. 
Realização: CDL-TO. Pa-
trocinadores: Motolíder, 
Rede de Farmácias Indiana, 
Móveis Maanaim e Artes 
Gráficas Modelo. (Fotos 
e texto: Diário Tribuna).


