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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

Circuito dá início ao projeto 
da rota de cicloturismo das 

pedras preciosas

CDL-TO sorteia prêmios da 
Campanha Compra Premiada 
alusivo ao Dia das Crianças

A Associação do Circuito Turístico das Pedras Preciosas, em parceria com as pre-
feituras municipais de Novo Oriente de Minas, Padre Paraíso e Pavão, deram início 
a construção do projeto de estruturação da Rota de Cicloturismo das Pedras Precio-
sas. O roteiro turístico interligará as cidades através de estradas vicinais... Página 5

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni (CDL-TO) realizou sorteios de 
prêmios, na campanha Compra Premiada CDL-TO 2021, nesta sexta-feira (22/10), 
alusivo ao Dia das Crianças. Foram dois vales-compras no valor de R$1.000,00 
cada. Os sorteios foram transmitidos pelas redes sociais da CDL-TO. Página 4

Município firma parceria 
com o sistema prisional 

para desenvolver projetos
O Programa Viver Bem 

Teó desenvolvido pela pre-
feitura através da Secretaria 
de Meio Ambiente, tem 
avançado no eixo da revi-
talização das áreas verdes 
e espaços públicos. Está 
sendo desenvolvido o pro-
jeto Plantando a Liberdade 
através da sustentabilidade, 
que consiste na criação 
de um viveiro de mudas 
ornamentais. Página 2

28ª Subseção da OAB: 
renovação de assinatura 
digital ou obtenção de 

certificado digital
Nos dias 26 e 27 de 

outubro de 2021, a Minas 
Digital - empresa a serviço 
da OAB/MG e CAA/MG 
(Caixa de Assistência aos 
Advogados) estará na 28ª 
Subseção da OAB de Teó-
filo Otoni/MG para atender 
os advogados para renova-
ção de assinatura digital, ou 
para fazer o certificado digi-
tal. Oportunidade no preço 
do serviço e comodidade no 
atendimento. Página 2
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Cidade
Município firma parceria 
com o sistema prisional 

para desenvolver projetos

O Programa Viver 
Bem Teó desenvolvido 
pela prefeitura através 
da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, tem 
avançado no eixo da revi-
talização das áreas verdes 
e espaços públicos. Está 
sendo desenvolvido o pro-
jeto Plantando a Liberdade 
através da sustentabilida-
de, que consiste na criação 
de um viveiro de mudas or-
namentais com utilização 
da mão de obra prisional.

A iniciativa conta 
com a parceria da Asso-
ciação de Proteção e As-
sistência aos Condenados 
de Teófilo Otoni (APAC). 
No local onde está sendo 

construída a nova sede 
da associação, no Bairro 
Taquara, os recuperandos 
receberam as instruções 
sobre o projeto e a capa-
citação para a confecção 
das mudas. As orientações 
teóricas e práticas foram 
conduzidas pela secre-
tária de Meio Ambiente, 
Janaina Mendonça, e por 
um instrutor do Servi-
ço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (SENAR).

Servidores da prefei-
tura e da APAC também 
participaram do curso. 
Na ocasião, a secretária 
evidenciou que a iniciativa 
vem ao encontro de um dos 
compromissos assumidos 

pelo prefeito Daniel para o 
atual mandato, o de inves-
tir no embelezamento da 
cidade. “A ideia é plantar 
as mudas nas praças e de-
mais áreas verdes do mu-
nicípio”, explicou Janaína.

De acordo com a se-
cretária, o projeto Plan-
tando a Liberdade através 
da sustentabilidade está 
imbuído de benefícios 
variados. “É uma estra-
tégia de sustentabilida-
de incrível, uma vez que 
trabalha o aspecto social 
junto aos recuperandos, 
assim como o aspecto 
ambiental e o econômi-
co”, disse. (Assessoria de 
comunicação/ PMTO).

28ª Subseção da OAB: 
renovação de assinatura 
digital ou obtenção de 

certificado digital

Vacinação antirrábica para 
cães e gatos será no sábado 

(23) em Teófilo Otoni
No próximo sábado 

(23/10), a Prefeitura de 
Teófilo Otoni estará com 
a campanha de vacinação 
antirrábica para cães e ga-
tos. A vacina contra a raiva 
é gratuita e aplicada em 
dose única, uma vez por 
ano. Ela protege não só 
os animais, como toda a 
população. Devem ser imu-
nizados animais a partir dos 
três meses de idade, exceto 
os que estiverem doentes.

A médica veterinária 
do canil municipal, Marla, 
explica que já encerrou a 
vacinação na zona rural, to-
talizando 11.000 animais, e 
no sábado (23), será o Dia D 
de vacinação antirrábica na 
zona urbana, sendo esperado 
aproximadamente 12.000 
animais. Serão 31 pontos 
de vacinação em Teófilo 
Otoni, com início às 8h da 
manhã, finalizando às 16h, 
sem intervalo para almoço.

A veterinária pede aos 
responsáveis para levarem 
cães e gatos a partir de 3 

Nos dias 26 e 27 de 
outubro de 2021, a Minas 
Digital - empresa a serviço 
da OAB/MG e CAA/MG 
estará na 28ª Subseção da 
OAB de Teófilo Otoni/
MG para atender os ad-
vogados para renovação 
de assinatura digital, ou 
para fazer o certificado 
digital. Oportunidade no 
preço do serviço e como-
didade no atendimento.

Instruções para os 
advogados interessados 
- Para advogados com até 
um ano de inscrição na 
OAB/MG a renovação sai 
a R$65,00 e certificado + 
token por R$115,00. Advo-
gados com mais de um ano 

de inscrição a renovação 
sai a R$95,00 e certificado 
+ token por R$145,00.

Tem ainda a novidade 
do certificado em nuvem 
por R$ 49,00 válido por 
um ano com 30.000 assi-
naturas mensal e também o 
combo do certificado mais 
certificado em nuvem com 
um grande desconto. Todas 
as promoções estão no site: 
caamg.certdata.com.br.

A compra e os agen-
damentos são individuais 
e deverão ser realizados 
previamente por meio 
do site da certificadora. 
Após a compra o advo-
gado receberá por e-mail 
um número de ticket e link 

meses de idade para serem 
vacinados. Para os animais 
de grande porte é importan-
te que sejam levados com 
focinheira, e gatos devem 
ser levados em caixas pró-
prias ou sacos de linhagem. 
Evitar que crianças levem 
os animais, tem que ser re-
almente um adulto e com to-
dos os cuidados necessários.

“A gente sabe da grande 
importância da campanha de 

vacinação contra a raiva, já 
que a raiva é uma zoonose 
perigosíssima. E não temos 
casos de cães e gatos positi-
vos aqui na região por causa 
das vacinações”, disse Marla, 
que conta com o apoio da po-
pulação. As cadelas gestantes 
também podem ser vacina-
das. A prefeitura alerta que os 
responsáveis pelos animais 
deverão usar máscaras, de-
vido a pandemia de covid-19.

Teófilo Otoni: Boletim 
epidemiológico covid-19 
computa mais 01 óbito

O boletim epidemioló-
gico divulgado pela Secreta-
ria Municipal de Saúde des-
ta quarta-feira (20/10/2021), 
confirmou 14.013 casos 
positivos de Covid-19 em 
Teófilo Otoni, desde o início 
da pandemia, e foi com-
putado mais 01 óbito por 
complicações causadas pela 
Covid-19, totalizando 362 
até o momento, não tendo 
nenhum em investigação. O 
boletim informa ainda que 
tem 33 casos ativos, 13.618 
infectados estão recupe-
rados, 30.101 casos sus-
peitos foram descartados.

O último óbito ocorreu 
na quinta-feira (29/09/21), 
sendo de uma mulher de 59 
anos, que estava internada 
em Belo Horizonte, e teve 
o resultado confirmado 
pelo RT-PCR. A prefei-
tura explica que somente 
agora constatou o óbito no 
boletim epidemiológico 
devido à demora do en-
vio da declaração de óbito 
(DC) por parte da institui-
ção hospitalar (internação).

I n t e r n a ç õ e s  a t é 
(20/10/2021): Pelo SUS, 
convênio e particular tem 
07 pacientes internados, 

sendo 04 de Teófilo Otoni 
e 03 de outros municípios. 
Nos leitos da enfermaria 
Covid tem 01 paciente in-
ternado e é de Teófilo Otoni. 
Não tem nenhum de outros 
municípios. Vacinômetro: 
A última atualização foi na 
segunda-feira (18/10/21), 
apontando que 104.223 
pessoas receberam a 1ª 
dose da vacina contra a Co-
vid, 59.047 receberam a 
2ª dose e 2.213 pessoas 
receberam a 3ª dose. 3.698 
pessoas receberam dose 
única. (Boletim atualizado 
na terça-feira (19/10/2021).

para agendamento assim 
que constar o pagamento. 
Compras realizadas via 
boleto bancário devem ter 
seus pagamentos efetuados 
em até 2 dias úteis antes 
do atendimento presen-
cial, devido aos prazos de 
compensação bancária.

Documentos necessá-
rios que o advogado ou 
advogada deve portar no 
momento do seu atendi-
mento presencial: Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH); Cédula de Identi-
dade/Carteira de Entidade 
de Classe (exemplo: OAB); 
Passaporte. Atenção: o do-
cumento de identificação de-
verá estar dentro de seu pe-
ríodo de vigência/validade.

O cadastro de pessoa 
física deve estar atualizado 
junto à Receita Federal, 
devendo ainda estar com-
patível com o documento 
de identidade apresentado. 
Atentar para a comunica-
ção à Receita Federal da 
alteração de nome de regis-
tro em casos de casamento/
divórcio. O atendimento 
pessoal não pode ser reali-
zado através de procurador. 
Portanto, o próprio advo-
gado ou advogada deve 
comparecer à Subseção. 
(Informações/Imagem: 28ª 
Subseção da OAB/MG/ 
Agildo Neres dos Santos/ 
Assistente administrativo).
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Gerais
Sebrae Minas lança 

marca território "Vale 
do Jequitinhonha"

O Conselho das Ar-
tesãs do Jequitinhonha 
desenvolveu, em parce-
ria com o Sebrae Minas, 
a primeira marca territó-
rio voltada para o artesa-
nato em Minas Gerais. 
A iniciativa fortalece a 
identidade e divulga a 
origem do produto, além 
de estimular e valorizar 
o artesanato regional. A 
cerimônia de lançamen-
to da marca território 
“Vale do Jequitinho-
nha” foi realizada nesta 
quinta-feira (21/10), na 
cidade de Minas Novas, 
às 19h, no Ginásio Po-
liesportivo da cidade. 

Desde 2008, o Se-
brae Minas apoia um 
grupo de 130 artesãos, 
na maioria mulheres, 
das comunidades de Co-
queiro Campo, Cam-
po Alegre (distritos de 
Turmalina), Cachoeira 
do Fanado (distrito de 
Minas Novas) e Santa-
na do Araçuaí (distrito 
de Ponto dos Volantes). 
“São pessoas unidas por 
valores, crenças, afini-
dade com a terra e pelo 
ofício que transforma o 
barro em arte. A proposta 
é torná-las protagonistas 
do desenvolvimento do 
Vale do Jequitinhonha 
e fortalecer a identidade 
e a origem do território 
como diferencial compe-
titivo”, explica o gerente 
do Sebrae Minas da Re-
gional Mucuri e Jequiti-
nhonha, Rogério Nunes. 

O Sebrae Minas tem 
atuado em projetos de 
identidade e origem há 
mais de 10 anos, com 
o objetivo de dar no-
toriedade ao território 
e reconhecimento do 
mercado. As estratégias 
para a geração de valor 
são criadas a partir da 
origem e embasada na 
percepção dos consu-
midores cada vez mais 
exigentes. No Vale do 
Jequitinhonha, esse tra-
balho de valorização já 
acontece desde 2019. 
“Construir as bases para 
essa marca território foi 
um grande desafio. Im-
possibilitados de viajar 
e manter contato com as 
artesãs, tivemos que nos 
reinventar para levantar 
as informações que sub-
sidiaram a concretização 

desse trabalho”, lembra o 
gerente do Sebrae Minas. 

Após o lançamento 
da marca território “Vale 
do Jequitinhonha”, o pró-
ximo passo será estabele-
cer uma estratégia de po-
sicionamento da região, 
evoluindo da marca terri-
tório para uma marca co-
letiva. “A partir de agora, 
uma nova história começa 
a ser escrita, orientada e 
inspirada por um propó-
sito comum, que norte-
ará o desenvolvimento 
do território por mui-
tos anos”, afirma Nunes. 

Segundo o Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), respon-
sável por conceder o re-
gistro no país, atualmen-
te, há mais de 300 marcas 
coletivas (nacionais e 
estrangeiras) registradas 
no Brasil. Em Minas Ge-
rais, várias dessas marcas 
receberam a orientação e 
apoio do Sebrae Minas, 
entre elas: o café da Re-
gião Vulcânica, do Cerra-
do Mineiro, Mantiqueira, 
Matas de Minas, Chapada 
de Minas, o queijo da 
Canastra e do Serro, e 
a cachaça de Salinas. 

Estratégia - Marca 
território é a tradução da 
estratégia de posiciona-
mento de uma região, que 
expressa a sua identida-
de e que contribui com 

o seu desenvolvimento 
econômico, por meio de 
uma diferenciação sus-
tentável e relevante de 
seus produtos e serviços. 

Apoio incondicional 
- Além da parceria para 
o desenvolvimento da 
marca território, o Sebrae 
Minas tem atuado em ini-
ciativas de apoio ao aces-
so a mercados do artesa-
nato regional, dando mais 
visibilidade e divulga-
ção aos artesãos do Vale 
do Jequitinhonha, em 
grandes eventos do setor. 

A instituição oferece 
ainda soluções voltadas 
para a gestão dos negó-
cios e novas metodo-
logias de trabalho, que 
utilizam a inovação e o 
design para o desenvolvi-
mento de novas coleções 
e produtos, priorizan-
do sempre a origem e 
a tradição local, além 
da promoção da cultura 
de cooperação entre as 
associações de artesãos. 
O Lançamento da marca 
território “Vale do Jequi-
tinhonha” foi no dia 21 de 
outubro, às 19h, Ginásio 
Poliesportivo em Minas 
Novas / MG. (Assessoria 
de Imprensa do Sebrae 
Minas. William de Jesus 
- Assessor de Imprensa - 
Sebrae Minas - Regional 
Jequitinhonha e Mucu-
ri - Teófilo Otoni/MG).

Iniciativa fortalece a identidade e valoriza a origem do 
artesanato feito em cerâmica por artesãos da região

Confaz barra isenção
de ICMS para compra de 

armas no Estado
O secretário de Esta-

do de Fazenda, Gustavo 
Barbosa, explicou nesta 
terça-feira (19/10/21) que 
o motivo pelo qual a Lei 
23.869, de 2021, que trata 
da isenção de ICMS para 
aquisição de armas de fogo 
e outros equipamentos, 
ainda não ter entrado efeti-
vamente em vigor foi a não 
aprovação da matéria pelo 
Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz). 

Ele participou de audi-
ência da Comissão de Se-
gurança Pública da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). A citada 
lei estabelece a isenção do 
imposto na compra de ar-
mas de fogo com calibre de 
uso permitido, munições, 
fardamento, colete à pro-
vas de balas, equipamentos 
e apetrechos por integran-
tes dos órgãos estadu-
ais de segurança pública. 

Segundo o secretário, 
a Lei Complementar Fe-
deral 24, de 1975, exige 
que legislações que tra-
tem de isenção tributá-
ria sejam submetidas ao 
Confaz e aprovadas por 
unanimidade por todos 
os secretários de Fazenda 
dos estados, o que não 
ocorreu. “Não é questão 
de não apoiar, muito pelo 
contrário. O governador 
entende que o projeto seja 
meritório e trabalhamos 
com os secretários para 
buscar sensibilizá-los. Mas 
quatro secretários foram 
contra. Teremos reunião 
ordinária em novembro, 
podemos levar novamente 
esse assunto para a pauta, 
buscar a aprovação nova-
mente. É um rito regulató-
rio e não podemos passar 
por cima dele”, esclareceu. 

O deputado Sargento 
Rodrigues pediu o com-
promisso do secretário de 
apresentar novamente a 
lei ao Confaz e reforçou 
que o benefício não é um 
privilégio, mas o reconhe-
cimento de uma catego-
ria que trabalha 24 horas 
para proteger a sociedade. 
“Estes trabalhadores es-
tão garantindo o nome de 
Minas como o estado mais 
seguro para se viver. Quais 
estados negaram a apro-
vação? Qual a autonomia 

do pacto federativo? Essa 
isenção é insignificante 
para o Estado, mas fará 
uma diferença enorme 
para aqueles que ainda não 
possuem armas. O senti-
mento é de desprezo do 
governo com a segurança 
pública. Por que a Locali-
za recebe uma isenção de 
R$ 150 milhões por ano, é 
porque o dono é amigo do 
governador?”, questionou. 

O deputado Raul Be-
lém destacou que não é a 
primeira vez que Minas 
Gerais tem problemas para 
aprovar isenções tributá-
rias no Confaz. “É uma 
realidade dura e eu con-
cordo com vocês, mas essa 
lei complementar precisa 
ser transposta ou os bene-
fícios não chegarão à se-
gurança pública”, afirmou. 

Categorias que se-
riam beneficiadas protes-
tam - Membros de diversas 
entidades representativas 
dos policiais manifestaram 
revolta com a situação. 
O presidente da Associa-
ção dos Praças Policiais 
e Bombeiros Militares de 
Minas Gerais, subtenente 
PM Heder Oliveira, dis-
se que muitos estados já 
estão trabalhando com a 
possibilidade de mover 
uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 
no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) com relação 
à interferência do governo 
federal no ICMS dos com-
bustíveis. “Se eles podem 
fazer isso, porque consi-
deram o desconto ilegal, 
por que não podemos fazer 
algo similar com relação a 
essa não aprovação pelo 
Confaz?”, questionou. 

Presidente do Sindica-
to dos Delegados de Polí-
cia de Minas Gerais, Maria 
de Lurdes Camilli res-

saltou que a Polícia Civil 
paga 16% de contribuição 
previdenciária, não recebe 
nenhum auxílio-moradia, 
vale-alimentação ou vale-
-transporte, além de ser 
obrigada a comprar mu-
nição por conta própria. 
“Essa isenção não é nada de 
mais quando paramos para 
pensar. Não é uma lei ab-
surda, é justa”, ponderou.

Presidente do Sindi-
cato dos Agentes de Se-
gurança Penitenciária do 
Estado, Jean Carlos Rocha 
reforçou que o governador 
não cumpriu a sua palavra 
quanto ao reajuste salarial 
prometido, o que faria 
com que não houvesse 
condições financeiras para 
policiais adquirirem arma-
mento. “Os policiais do 
Estado colocam suas vidas 
em risco para proteger a 
sociedade. Na hora de ter 
um direito adquirido, o 
governador não cumpre 
a lei, não dá aos policiais 
nem o direito de se ar-
marem para defenderem 
suas vidas”, protestou. 

Por sua vez, o supe-
rintendente de Planeja-
mento, Gestão e Finanças 
da Polícia Civil, Reinaldo 
Lima, argumentou que o 
governo estaria fornecen-
do os equipamentos de 
trabalho necessários aos 
policiais. “Estamos com 
vários processos de com-
pra em andamento. Hoje, 
8,2 mil servidores dispõem 
de armamento institucio-
nal adequado à sua função. 
Estamos em processo de 
compra de 117 mil mu-
nições no Estado, 22 mil 
cartuchos de diversos cali-
bres. Queremos trocar todo 
nosso estoque nos próxi-
mos anos. O objetivo é 
entregar à instituição o que 
tem de melhor”, garantiu. 

Deputados pediram empenho do secretário de Estado na 
aprovação de isenção fiscal no Confaz (Foto: Ricardo Barbosa)

www.diariotribuna.com.br
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CDL-TO

CDL-TO sorteia prêmios da campanha Compra 
Premiada alusivo ao Dia das Crianças

A Câmara de Diri-
gentes Lojistas 
de Teófilo Oto-
ni (CDL-TO) 

realizou sorteios de prê-
mios na campanha Compra 
Premiada CDL-TO 2021, 
nesta sexta-feira (22/10), 
alusivo ao Dia das Crianças. 
Foram dois vales-compras 
no valor de R$1.000,00 
cada, sendo contemplados: 
Wanderson M. Porto, que 
realizou sua compra na loja 
Planeta Esportes, e Edilene 
D. Shultz, que comprou 
na loja Quase 2. Os sor-
teios foram transmitidos 
ao vivo pelas redes sociais 
da CDL-TO, na apresenta-

ção do comunicador Alan 
Souza, acompanhados pela 
imprensa, diretores e cola-
boradores da instituição.

A campanha Compra 
Premiada é diferenciada 
pois sorteia prêmios o ano 
inteiro, uma forma de in-
centivar os consumidores 
a comprarem na cidade. A 
gerente comercial da CDL-
-TO, Bete Lima, ressalta a 
importância do consumi-
dor preencher corretamente 
o cupom para ele ser vali-
dado, pois o regulamento 
da campanha prevê isso e a 
CDL tem uma prestação de 
contas a fazer. Infelizmen-
te, nesta sexta-feira (22), 

dois cupons foram invali-
dados porque não estavam 
preenchidos corretamente.

Bete explica que mui-
tos consumidores podem 
ter receio de inserir dados 
pessoais em cupons, mas 
ela assegura que os dados 
serão utilizados apenas 
para a campanha, em se-
guida serão inutilizados. 
“O consumidor não precisa 
ter preocupação com os 
dados pessoais. A CDL 
segue rigorosamente com 
a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), e os 
dados do consumidor só 
serão utilizados para a 
campanha Compra Pre-

miada, na realização dos 
sorteios, e após isso se-
rão inutilizados”, afirmou.

Ela destaca também a 
importância do vendedor 
da empresa colocar o seu 
nome no cupom, porque 
se for sorteado no final do 
ano, além do consumidor 
ganhar prêmios, ele tam-
bém ganha. No sorteio 
alusivo ao Natal, terão 
sorteios de 3 vales-com-
pras de R$1.000,00 cada, 
destinados aos vendedo-
res. E, uma das empresas 
credenciadas à campanha, 
será contemplada com 01 
Notebook. No último sor-
teio da campanha Compra 

Premiada, no período de 
Natal, serão 09 prêmios: 5 
vales-compras no valor de 
R$1.000,00 cada; 01 Sofá 
do parceiro Móveis Maa-
nain, e 3 Motos 0KM. Os 
sorteios serão realizados no 
dia 9 de janeiro de 2022.

Bete disse que fica mui-
to satisfeita de ver toda a 
movimentação no comér-
cio, especialmente incenti-
vada, pela campanha Com-
pra Premiada CDL-TO, e 
agradece aos consumidores, 
empresários e patrocina-
dores que acreditam na 
campanha que já acontece 
há anos. Ressaltando que 
uma semana antes de cada 

sorteio oficial, acontecem 
sorteios de prêmios oferta-
dos pelos patrocinadores, 
o que é chamado de “Es-
quenta CDL” e a popula-
ção participa maciçamente.

Quem já fez suas com-
pras, depositou o cupom na 
urna e ainda não foi sortea-
do, ainda terá chance, por-
que os cupons são cumula-
tivos. Compra Premiada 
CDL-TO – Apresentação: 
Sicoob Credivale. Reali-
zação: CDL-TO. Patroci-
nadores: Motolíder, Rede 
de Farmácias Indiana, 
Móveis Maanaim e Artes 
Gráficas Modelo. (Fotos 
e texto: Diário Tribuna).

A CDL-TO celebrou o dia das crianças com vasta programação na Praça Tiradentes nos dias 8 e 9 de outubro

Sorteio da Campanha Compra Premiada (Dia das Crianças) realizado na sede da CDL-TO Equipe da CDL de Teófilo Otoni acompanhou o sorteio alusivo ao Dia das Crianças
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Gerais
Circuito dá início ao projeto da Rota de 

Cicloturismo das Pedras Preciosas

AAssociação do 
Circuito Turís-
tico das Pedras 
Preciosas, em 

parceria com as prefeitu-
ras municipais de Novo 
Oriente de Minas, Padre 
Paraíso e Pavão, deram 
início a construção do 
projeto de estruturação da 
Rota de Cicloturismo das 
Pedras Preciosas. O rotei-
ro turístico interligará as 
cidades através de estradas 
vicinais e contemplarão 
diversos atrativos ao lon-
go de seu percurso, como 
visitação em garimpos 

inativos de pedras precio-
sas, edifi cações históricas, 
cachoeiras, belíssimas 
formações rochosas, la-
gos, lagoas, comunidades 
tradicionais, ateliês de 
artesãos e artistas plásticos 
dos municípios e pontos 
de apoio que ofereçerem 
hospedagem, alimentação 
e comercialização de pro-
dutos típicos locais como 
queijos, requeijões, cacha-
ças, farinhas, licores, do-
ces, dentre outros produ-
tos da culinária regional.

O trajeto a ser per-
corrido pelo roteiro já 

é bastante conhecido e 
explorado por ciclistas 
e visitantes da região, 
portanto, a qualificação 
profissional dos atores 
locais, a implantação de 
infraestrutura e a criação 
da identidade visual e es-
tratégias de comunicação, 
promoção e comerciali-
zação da rota, é que farão 
deste atrativo mais uma 
opção consolidada para 
o turismo nos vales do 
Jequitinhonha e Mucuri.

Para Bruno de Sá, tu-
rismólogo e gestor técnico 
da Associação do Circuito 

Turístico das Pedras Pre-
ciosas, “a temática desta 
rota de cicloturismo por si 
só já desperta o interesse 
do visitante em conhecê-
-la. Os municípios que 
integram este roteiro estão 
centrados na maior provín-
cia pegmatítica oriental do 
Brasil. Estamos falando 
da maior área do país em 
quantidade e variedade de 
pedras preciosas. Além 
do apelo mineralógico, 
a paisagem cênica e ou-
tros atrativos naturais e 
culturais da rota irão en-
cantar o cicloturista que 

completar o percurso”.
Para Sérgio Soares 

Macedo, presidente da 
Associação do Circuito 
Turístico das Pedras Pre-
ciosas, “Esse projeto faz 
parte de um plano macro 
de roteirização turística 
dos municípios que fazem 
parte do Circuito Turístico 
das Pedras Preciosas. Ao 
todo são 27 municípios 
que terão até o ano de 
2024 a possibilidade de 
contemplarem um produto 
turístico em seus territó-
rios, oportunizando, as-
sim, a geração de trabalho 

e renda para a população 
local”. As reuniões para 
o início do projeto tive-
ram início em junho de 
2021, na cidade de Padre 
Paraíso, e continuaram 
em outubro deste mesmo 
ano, na cidade de Pavão. 
Os encontros contaram 
com a participação do re-
presentante da Associação 
do Circuito Turístico das 
Pedras Preciosas, Bruno 
de Sá, secretários munici-
pais e outros representan-
tes do poder público das 
cidades contempladas na 
rota, e ciclistas da região.

(33) 3522-5260
Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristóvão 

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 

Reunião do projeto Rota de Cicloturismo das Pedras Preciosas em Padre Paraíso Reunião do projeto Rota de Cicloturismo das Pedras Preciosas em Pavão
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Segurança Pública
PRF em Teófilo Otoni 

apreende semirreboque 
com sinais de adulteração

A Policial Mirim Nicoly 
faz 12 anos com presença 

de militares do GEPAR

Operação da Polícia 
Militar apreende 43 barras 
de maconha em Almenara

Agentes da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
na unidade operacional de 
Teófilo Otoni/MG, faziam 
fiscalização na BR-116, 
nesta terça-feira (19/10), 
quando abordaram um 
conjunto transportador de 
cargas vindo de Jequié/
BA, com destino a cida-
de de Carandaí/MG. Ao 
conferir a documentação 

do semirreboque com pla-
ca do Espírito Santo, os 
policiais observaram di-
vergência entre o cadastro 
que constava como modelo 
prancha, e as caracterís-
ticas reais que atestam 
ser para o transporte de 
carga do tipo ferragem.

Ao fazerem uma vis-
toria mais detalhada, fi-
cou constatado através da 

No último final de 
semana, os militares do 
Grupamento Especializa-
do em Policiamento em 
Áreas de Risco (GEPAR) 
do 19° Batalhão de Polícia 
Militar, marcaram presen-
ça no aniversário de 12 
anos de Nicoly, no Bairro 
Buritis, zona norte de Te-
ófilo Otoni. O convite foi 
feito pelos familiares da 
aniversariante, e os mi-

litares ficaram honrados 
em participar de um mo-
mento único na vida dela.

A simpática e acolhe-
dora Nicoly, foi presentea-
da com uma camisa de um 
dos portfólios da Polícia 
Militar de Minas Gerais. 
Foi realizada a “Operação 
Parabéns” apresentando a 
missão, a visão e os valores 
da PMMG, encerrando os 
trabalhos com excelência.

Para os militares que 
participaram do evento, 
“a felicidade estampada 
no rosto da menina Nicoly 
com a presença da PM na 
sua festa é motivador e nos 
dá esperança de dias melho-
res. As crianças são o futu-
ro, nós estamos por vocês, 
assim como vocês estão por 
nós”, disseram. (Assessoria 
de comunicação organi-
zacional do 19º BPM).

Homem quebra veículos, 
computador da Polícia 

Civil e agride investigador

Malacacheta - Na 
segunda-feira (18/10), 
a Polícia Civil prendeu 
um homem de iniciais 
L.A.L.S., por ter danifi-
cado dezenas de veículos 
em Teófilo Otoni e mu-
nicípios circunvizinhos. 
Nesta data, o autor foi 
identificado pela Polícia 
Militar, através de câme-
ras de monitoramento, 
e também após ouvir 
transeuntes, e ele foi 
conduzido à delegacia.

“Há muito tempo 
ele vem quebrando veí-
culos na cidade de Ma-
lacacheta e municípios 
circunvizinhos. Após 
breve patrulhamento, 
o autor foi capturado e 
conduzido à delegacia 
de polícia”, disse o dele-
gado de Malacacheta, dr. 

Lucimário. E, enquan-
to o homem aguardava 
para ser ouvido na sala 
de investigação, mesmo 
algemado, ele levantou 
rapidamente do banco 
onde estava e quebrou 
o computador da Po-
lícia Civil, patrimônio 
estatal, com um chute, 
em seguida agrediu um 
investigador de polícia, 
provocando-lhe sangra-
mento intenso no nariz.

Diante das conside-
rações acima, o delegado 
deliberou pela prisão 
em flagrante do homem, 
pelas práticas dos crimes 
de danos simples (avariar 
veículos particulares), 
dano duplamente quali-
ficado (quebrar micro-
computador da delega-
cia), e lesão corporal 

dolosa (agressão ao po-
licial civil). O investi-
gador foi encaminhado 
ao hospital local, onde 
foi assistido e liberado.

Câmeras de seguran-
ça flagraram o homem, 
à 1h47 da madrugada 
desta segunda-feira (18), 
em Malacacheta, com 
grande pedra na mão, da-
nificando veículos parti-
culares que estavam esta-
cionados na via pública. 
Segundo o delegado, o 
próprio homem disse que 
já foi preso quebrando 
veículos em Teófilo Oto-
ni, e já foi preso fazendo 
a mesma coisa anterior-
mente em Malacacheta. 
Não foi informado se 
o homem teria ou não 
algum problema men-
tal. (Fotos: Divulgação).

A Polícia Militar re-
alizou uma operação de 
combate ao tráfico de dro-
gas na cidade de Almenara, 
na quarta-feira (20/10), e 
prendeu um homem de 26 
anos, e uma mulher de 28, 
suspeitos de envolvimento 
no tráfico de entorpecentes 
na cidade. Os militares 
receberam denúncia in-
formando que no Bair-
ro Parque São João teria 
uma residência com gran-
de quantidade de drogas.

Quando os militares 
chegaram ao local, um ho-
mem e uma mulher come-
çaram a correr, mas foram 
alcançados e abordados. 
Durante as buscas pessoais 
foram apreendidos com 
eles 01 tablete de maconha 
e 02 aparelhos celulares 
de procedência duvidosa.

Foram feitas buscas na 
residência onde foram lo-
calizados mais 42 tabletes 
de maconha e 01 revólver 
calibre 38 com 12 muni-
ções intactas do mesmo 
calibre. Os dois e os ma-

teriais apreendidos foram 
encaminhados à delegacia 
de Polícia Civil, para de-
mais medidas de polícia ju-
diciária. (Assessoria de co-
municação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).

análise de seus elemen-
tos identificadores, que o 
semirreboque abordado 
seria de outra fabricante 
de implementos rodovi-
ários, estando inclusive 
com a gravação origi-
nal do chassi suprimida.

Constatados os indí-
cios de adulteração o veí-
culo foi removido para um 
pátio credenciado, sendo 
apresentada a ocorrência 
no plantão da Polícia Civil 
para as investigações e 
perícias cabíveis à polícia 
judiciária. (Informações/
Foto: PRF, Teófilo Oto-
ni). Visite a PRF-MG no 
Facebook: /PRF191MG /
Siga a PRF MG no Ins-
tagram: @prf_mg /Setor 
de Comunicação Social: 
imprensa.mg@prf.gov.br
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Publicação LegalGolpe do Falso Delegado faz 
vítimas em Teófi lo Otoni

APolícia Civil 
de Minas Ge-
rais, por meio 
da Delegacia 

Especializada em Repres-
são aos Crimes Cibernéti-
cos de Teófi lo Otoni, está 
fazendo ampla divulgação 
sobre o golpe do “Falso 
Delegado”. Quem faz o 
alerta é a delegada titular 
da pasta, dra. Mariana 
Grassi Ceolin, que infor-
mou na quarta-feira (20), 
que já tem vítimas em 
Teófi lo Otoni, que já pro-
curaram a delegacia para 
denunciar os casos, e pos-
sivelmente tenham ocorri-
do outros casos com víti-
mas que não denunciam.

Entenda o Golpe - A 
vítima recebe um pedido 
de amizade em uma rede 
social, por parte de uma 
pessoa que se passa por 
uma mulher, uma garota 
jovem e bonita. A suposta 
mulher vai começar a se 
relacionar com a vítima 
via rede social, e, durante 
a conversa, passa a enviar 
fotos de mulheres nuas 
e também pede fotos ín-
timas. Num certo mo-
mento ela vai começar a 
trocar fotos íntimas com 
a vítima, e a vítima tam-
bém envia fotos íntimas 
para essa pessoa que em 
tese seria uma mulher.

O público-alvo do gol-

pe são homens bem sucedi-
dos, isso porque golpistas 
normalmente, tem o cui-
dado de pesquisar antes a 
situação fi nanceira deles. A 
partir do momento em que 
as fotos são enviadas pela 
vítima, alguém se passando 
por familiar dessa suposta 
mulher, vai se identifi car 
falando ser o pai dessa pes-
soa, vai dizer que se trata 
de uma criança ou adoles-
cente, começa a extorquir 
a vítima, afi rmando que se 
trata de um caso de pedo-
fi lia e exige o pagamento 
de valores, a fi m de evi-
tar um suposto processo.

“E para incrementar 
o golpe, dar um tom de 
realidade, uma terceira 
pessoa faz contato com 
a vítima se identifi cando 
como delegado de polícia, 
e fala que o caso já está 
nas mãos dele, ou seja, a 
família já procurou uma 
delegacia, e para que o 
caso não vá pra frente, pra 
que se dê um jeito naquela 
situação, mais uma vez a 
vítima é extorquida, co-
agida a transferir valores 
para essas pessoas” expli-
ca a dra Mariana Ceolin.

A delegada informa 
que tiveram casos recen-
tes aqui em Teófi lo Oto-
ni, pessoas que perderam 
quantidade razoável de 
dinheiro nessas situações, 

Segurança Pública
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013015 - PAULO SÉRGIO SOUZA PEREIRA, solteiro, 

maior, montador de veículos, nascido aos 14/05/1978, na Materni-
dade Odete Valadares, natural de Belo Horizonte-MG, residente na 
Avenida Agnaldo Neiva, 1507, Bairro Jardim das Acácias, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de e ROSA DE SOUZA PEREIRA; e DARCY 
BARBOSA FERNANDES, solteira, maior, costureira, nascida aos 
09/01/1971, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Avenida Agnaldo Neiva, 1507, Bairro Jardim 
das Acácias, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SABINO BARBOSA 
FERNANDES e JULIA GOMES FERNANDES; 

013016 - GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO ALVES, 
solteiro, maior, açougueiro, nascido aos 11/02/1995, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Comu-
nidade Jaqueira, Lajinha, Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de REGINALDO FIGUEIREDO ALVES e PATRÍCIA DA CON-
CEIÇÃO MOREIRA NASCIMENTO; e KATIANI INÊS SILVA 
LIESNER, solteira, maior, educadora física, nascida aos 16/04/1997, 
no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente no 
Córrego Liberdade, Lajinha, Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de ISAEL LOPES LIESNER e VERA LUCIA DA SILVA LIESNER; 

013017 - JONATHAN LIMA BRANDÃO, solteiro, maior, 
policial penal, nascido aos 24/11/1987, no Hospital São Lucas, na-
tural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Carlos Leonardt, 680, 
Bairro Ipiranga, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JONAS ROBERTO 
PINHEIRO BRANDÃO e HEIDE GONÇALVES LIMA BRAN-
DÃO; e JÚLIA GONÇALVES DUTRA, divorciada, maior, policial 
penal, nascida aos 16/06/1988, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Carlos Leonardt, 680, Bairro 
Ipiranga, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VIVALDO GIL DUTRA e 
ARLETE GONÇALVES DOS SANTOS DUTRA; 

013018 - FREDERICO LINS SAMBÜC, divorciado, maior, 
engenheiro elétrico, nascido aos 26/02/1965, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Luiz 
Tanure, 10, Apto. 303, Bairro Ipiranga, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de WANDERLAN WALTER SAMBÜC e IRENE LINS SAMBÜC; 
e AMANDA MELGAÇO RACILAN, divorciada, maior, ofi cial mi-
litar, nascida aos 13/01/1979, não informado lugar do nascimento, 
natural de Belo Horizonte-MG, residente na Rua José Luiz Tanure, 
10, Apto. 303, Bairro Ipiranga, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ 
RACILAN FILHO e MARIA JOSÉ MELGAÇO RACILAN; 

Teófi lo Otoni-MG 21/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13015 a 13018

As vítimas normalmente são homens bem sucedidos que já tiveram suas situações 
fi nanceiras pesquisadas pelos estelionatários

e estão sendo investi-
gadas, mas não é uma 
investigação simples, é 
muito difícil. A recupera-
ção desse dinheiro tam-
bém vai demandar tempo.

O alerta que a Polícia 
Civil faz às pessoas é que 
não troquem fotos íntimas 
em rede social, não com-
partilhem essas fotos, não 
divulguem de qualquer 
forma, não apenas por 
conta desse golpe do falso 
delegado, mas também 
tem outros vários crimes 

por trás de fotos íntimas.
A dra Mariana ressalta 

que nenhum delegado vai 
fazer esse tipo de cobrança 
por telefone. Caso de fato a 
pessoa esteja sendo inves-
tigada ela será intimada. E, 
caso a vítima ainda ache 
que possa ser verdade, 
que ela procure saber se o 
tal delegado de fato existe 
na cidade. O correto é 
procurar a delegacia e não 
fazer nenhum depósito, 
pagamento ou transfe-
rência a desconhecidos.

Delegada titular da Delegacia Especializada em Repressão aos 
Crimes Cibernéticos, em Teófi lo Otoni, dra. Mariana Grassi Ceolin
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(33) 3523.4651 / (33) 98851-0806

auxílio emergencial

de r$600,00*

a aSSemBleia

criou o

*Parcela única, paga em outubro para famílias 
com renda mensal de até R$ 89,00. 

AcesseAcesseAcesse
almg.gov.br/almg.gov.br/almg.gov.br/
auxiliofamiliaauxiliofamiliaauxiliofamilia
e saiba maise saiba maise saiba maise saiba mais

Outros poderão dizer que criaram esse auxílio.Outros poderão dizer que criaram esse auxílio.
Não se engane!

O auxílio emergencial do Força Família foi 
criado pelas deputadas e deputados da 
Assembleia Legislativa, pago em parcela única, 
de 14 a 29 de outubro, a mais de um milhão de 
famílias com renda mensal de até R$ 89,00. 


