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CIS-EVMJ distribui 
aparelhos com medidor 

de temperatura e 
dispenser de álcool em 

gel aos municípios
O Consórcio Intermu-

nicipal de Saúde entre os 
Vales do Mucuri e Jequi-
tinhonha, está distribuindo 
aos municípios consor-
ciados, o aparelho com 
dispenser de álcool em gel 
e medidor de temperatu-
ra corporal eletrônico. O 
presidente do Consórcio 
de Saúde, prefeito de Poté, 
Nêgo Sampaio, destaca que 
os cuidados com a saúde 
devem continuar. Página 2

Desenvolve Minas Gerais: 
em Itamarandiba, prefeitos 
e autoridades debateram 
desenvolvimento regional 

dos municípios
Itamarandiba, municí-

pio localizado no Vale do 
Jequitinhonha e Mucuri, 
foi palco da terceira edição 
do “AMM nos Municípios 
– AMM e Sebrae juntos 
pelo desenvolvimento das 
cidades”, na terça (19/10). 
Mais de 280 pessoas entre 
prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e servidores pú-
blicos, participaram da ceri-
mônia de abertura. Página 4

Homem com sinais de 
embriaguez foge da polícia, 

causa danos a veículos e 
riscos à população

Teófilo Otoni – No 
sábado (23/10), por vol-
ta da 15h45, ao tran-
sitar pela BR-116, no 
Km 276,6, Bairro São 
Cristóvão, uma equipe da 
Polícia Rodoviária Fede-
ral deparou com uma apa-
rente discussão entre três 
homens próximos a uma 
caminhonete que estava 
estacionada na pista auxi-
liar do sentido Governa-
dor Valadares. Página 7

Dra. Beatriz Cicci Neves 
registra chapa Avançar 
+ para eleição na 28ª 

Subseção da OAB / MG
A dra. Maria Bea-

triz Cunha Cicci Neves, 
1ª mulher a presidir a 
28ª Subseção da OAB/
MG de Teófilo Otoni, 
triênio 2019-2021, regis-
trou nesta segunda-feira 
(25/10/2021), a chapa 
Avançar + para concorrer 
à reeleição à presidência 
da instituição. Ela entre-
gou a documentação na 
sede da OAB, como can-
didata oficial, acompanha-
da por inúmeros amigos e 
apoiadores. Página 2
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Cidade
CIS-EVMJ distribui 

aparelhos com medidor 
de temperatura e 

dispenser de álcool em 
gel aos municípios

O Consórcio Inter-
municipal de Saúde en-
tre os Vales do Mucuri 
e Jequitinhonha (CIS-
-EVMJ), está distri-
buindo aos municípios 
consorciados, o apare-
lho com dispenser de 
álcool em gel e medidor 
de temperatura corporal 
eletrônico. O presidente 
do Consórcio de Saúde, 
prefeito de Poté, Nêgo 
Sampaio, destaca que 
os números dos boletins 
epidemiológicos da Co-
vid-19 reduziram, mas 
a pandemia ainda não 
acabou, portanto, os 
cuidados contra a do-
ença devem continuar.

“Nós temos que 
nos precaver, e esses 
aparelhos nas portas 
dos PSF´s, é questão 
de higiene não só con-
tra o coronavírus, mas 
também contra outros 
tipos de doenças. A 
higienização das mãos 
é uma questão de saú-
de”, disse. Os aparelhos 
são modernos e efica-
zes no enfrentamento 
contra a Covid-19, e 
vão contribuir no ser-
viço da atenção básica 
de saúde dos municí-
pios. Os prefeitos fica-
ram muito satisfeitos 
com os equipamentos.

Questionado sobre 
a assistência do Con-
sórcio à população, 
Nêgo Sampaio ressal-
ta que, os atendimen-
tos estão aumentando 
a cada dia, porque as 
demandas que esta-
vam represadas, com 
a redução dos casos 
de Covid, a população 
está voltando a procurar 

atendimento para outras 
doenças. “E o Consór-
cio está lá pra isso, para 
atender essas demandas 

que estão aumentando a 
cada dia, atender à po-
pulação, principalmente, 
a mais carente”, disse.

Dra. Beatriz Cicci Neves 
registra chapa Avançar 
+ para eleição na 28ª 

Subseção da OAB / MG
A dra. Maria Beatriz 

Cunha Cicci Neves, 1ª mu-
lher a presidir a 28ª Subse-
ção da OAB/MG de Teófilo 
Otoni, triênio 2019-2021, 
registrou nesta segunda-fei-
ra (25/10/2021), a chapa 
Avançar + para concorrer à 
reeleição à presidência da 
instituição. Ela entregou a 
documentação na sede da 
OAB, como candidata ofi-
cial, acompanhada por inú-
meros amigos e apoiadores.

As eleições da OAB, 
da Seccional e das Subse-
ções, ocorrerão no dia 27 
de novembro de 2021. Para 
exercer o direito ao voto, 
o(a) advogado(a) deverá es-
tar adimplente com as anui-
dades, inclusive do ano de 
2021, até o dia 28/10/2021, 
sendo possível o parcela-
mento. Em Teófilo Otoni, 
até o momento, esta é a pri-
meira chapa a ser registrada.

Questiona sobre o por-
quê de continuar como presi-
dente da 28ª Subseção, a dra. 
Beatriz disse que seu nome 
foi sugerido pelos diretores, 
conselheiros subseccionais, 
advogadas e advogados que 
participam das diversas Co-
missões Temáticas da 28ª 
Subseção da OAB/MG, para 
juntos avançarem mais nos 
trabalhos realizados. “O tra-
balho realizado no triênio 
2019/2021 foi feito em equi-
pe com a participação de 
muitas advogadas e muitos 
advogados, ESA, CAA/MG, 
envolvendo um número ex-
pressivo de colegas”, disse.

Sobre os trabalhos na ges-
tão 2019/2021, a dra. Beatriz 
disse que, inicialmente, orga-
nizou a secretaria da Subseção, 
e o trabalho administrativo dos 
colaboradores foi fundamental. 
“Com a valiosa colaboração 
dos Conselheiros Subseccio-
nais os processos adminis-
trativos foram despachados e 
alcançamos o número ideal 
de normalidade dos referidos 
processos. O trabalho das 
comissões temáticas foi muito 
importante. Destacamos os tra-
balhos das Comissões das Prer-
rogativas, Jovem Advocacia, 
Mulher, Carcerária, Defesa dos 
Consumidores, Tributária”.

Ela destaca que, os cur-
sos de atualização e palestras 
com temas contemporâneos 
de interesse dos advogados 
foram realizados pela ESA, 
destacando as palestras e cur-
sos on-line devido a pande-
mia da Covid-19, com doutri-
nadores de renome nacional. 
Destaca ainda que a CAA/
MG fez um trabalho excep-

Benefício de Auxílio-Inclusão 
já pode ser solicitado

A partir deste mês de outubro, o benefício de Auxílio-Inclusão já pode ser 
solicitado por meio dos canais remotos do INSS. Acompanhe, no podcast Momento 
INSS, a entrevista com a assistente social do INSS de Januária (MG), Daniela 
Maurício, explicando os critérios e quem tem direito a esse novo benefício. As-
sessoria de Comunicação - Superintendência Regional Sudeste II – MG.

cional, campanhas de vacina-
ção, apoio aos advogados em 
situação de vulnerabilidade 
e doença, apoio psicológico 
e cuidados com a saúde, 
destacando o atendimento 
gratuito e online com nutri-
cionista e o projeto Movi-
mente-se que culminou com 
a Caminhada dos Advogados.

“A Subseção partici-
pou em 2019, pela primeira 
vez do JAM (Jogos dos Ad-
vogados Mineiros), tendo 
se destacado no futebol de 
campo. Trabalhamos em 
parceria com o TRF1 - Seção 
Judiciária de Teófilo Otoni 
para criação e instalação das 
Subseções da OAB/MG em 
Águas Formosas – 245ª Sub-
seção, e em Novo Cruzeiro 

- 246ª Subseção. O trabalho 
em parceria com vários ór-
gãos foi destaque, frutifican-
do a instalação do Juizado 
Especial Federal Virtual em 
Águas Formosas e Novo Cru-
zeiro, dentre outras parcerias.

Chapa Avançar +. Pre-
sidente: M. Beatriz C. Cicci 
Neves. Vice-presidente: 
Rodrigo Caldeira de Barros. 
Secretária: Fabiana Dourado 
Carvalho Lorentz. Secretário 
Adjunto: Allonso Andrade. 
Tesoureira: Elizabeth M. 
F. França. Conselho Sub-
seccional: Ailde Saldanha, 
Guilherme Alves, Johann 
Comares, Larissa Tolentino, 
Letícia Guedes, Lucas Maciel 
e Wallace Valente. (Texto/
Fotos: Diário Tribuna).

Prefeito de Caraí, Vavá Neiva, recebendo de 
Nêgo Sampaio o aparelho

Prefeito de Nanuque, Gilson Coleta, recebendo 
o equipamento para a sua cidade

Aparelho com dispenser de álcool em gel e medidor
de temperatura corporal eletrônico 

Ela oficializou sua candidatura à reeleição, nesta segunda-feira (25/10)

Chapa Avançar +, Dra. Beatriz Neves Presidente e 
Dr. Rodrigo Caldeira vice-presidente

Dra. Beatriz Cicci Neves e Dr. Rodrigo Caldeira de Barros 
registrando a Chapa Avançar + na sede da OAB

Amigos apoiadores acompanhando o registro da Chapa 
Avançar + encabeçada pela Dra. Beatriz Cicci Neves

Composição da Chapa Avançar +. Diretoria 
e Conselho Subseccional
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Gerais
ADI da PGR tem decisão 

favorável no STF pela 
inconstitucionalidade de 

artigos da reforma trabalhista 
que ameaçam o pleno acesso 

à Justiça do Trabalho
Em julgamento de 

ação direta de incons-
titucionalidade (ADI-
5766), proposta pela 
Procuradoria Geral da 
República (PGR), o 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) declarou, 
nessa quarta-feira, 20, 
que dois artigos da Lei 
13.467/2017 (art. 790-
B, caput e §4º, e 791-A, 
§4º) são inconstitucio-
nais. Ambos fixavam 
cobrança de despesas 
processuais, como ho-
norários e custas, de 
parte empregada benefi-
ciária da justiça gratuita.

A decisão converge 
diretamente para a atua-
ção do MPT ao colocar 
no cerne do debate o 
pleno acesso à Justiça 
do Trabalho. "Boa parte 
das 96 disposições in-
troduzidas na CLT pela 
reforma trabalhista tem 
na essência o objetivo de 
limitar o acesso à Justiça 
do Trabalho e, no caso 
desses dois parágrafos 
a inconstitucionalidade 
era manifesta pela impo-
sição de custas a empre-
gado que teve concedido 
o benefício da Justiça 
Gratuita, explica a pro-
curadora do trabalho do 
MPT em Minas Gerais, 
que acompanhou o caso 
no STF, Ana Cláudia 
Nascimento Gomes.

Nas mais de 50 pá-
ginas da petição inicial, 
a assessoria trabalhis-
ta da PGR, constituída 
de membros do MPT, 
neste caso especifico, o 
procurador regional do 
Trabalho Helder Santos 
Amorim, reuniu argu-
mentos que demons-

travam a tese de que es-
tabelecer cobranças de 
honorários advocatícios 
e custas processuais ao 
empregado beneficiário 
da justiça gratuita era 
restringir o acesso à Jus-
tiça do Trabalho para as 
camadas mais sensíveis e 
vulneráveis da população 
brasileira. "Concessão de 
justiça gratuita implica 
reconhecimento de que 
o beneficiário não dispõe 
de recursos para pagar 
custas e despesas proces-
suais sem prejuízo de seu 
sustento e de sua família. 
Essa premissa se ancora 
nas garantias constitucio-
nais de irrestrito acesso à 
justiça e do direito fun-
damental mínimo exis-
tencial para proteção da 
dignidade humana e da 
subsistência. As normas 
declaradas inconstitucio-
nais desconsideravam a 
condição econômica que 
determinou concessão da 
justiça gratuita e subtraía 
do beneficiário jurisdicio-
nado, para pagar despe-
sas processuais, recursos 
econômicos indispensá-
veis à sua subsistência 
e à de sua família, em 
violação à garantia fun-
damental de gratuidade 
judiciária", explicou o 
MPT na referida ADI. 

Favorável à total pro-
cedência dos pedidos, e, 
portanto, pela inconsti-
tucionalidade das altera-
ções na CLT, o Ministro 
Edson Fachin, sustentou 
que "mesmo que os in-
teresses contrapostos a 
justificar as restrições 
impostas pela legislação 
impugnada sejam assegu-
rar um maior compromis-
so com a litigância para a 
defesa dos direitos sociais 
trabalhistas, verifica-se, 
a partir de tais restrições, 
uma possibilidade de ne-
gar-se direitos fundamen-
tais dos trabalhadores"; 
entendimento seguido 
pelo Ministro Ricardo 
Lewandowski e pela 
Ministra Rosa Weber.

A decisão do STF 
(6x4 votos) já está publi-
cada e deverá ser aplicada 
pela Justiça do Trabalho. 
Relativamente ao pedido 
da PGR/MPT, apenas não 
foi reconhecida a incons-
titucionalidade do art. 
844-parág. 2º, da CLT, 
que fixou pagamento de 
despesas processuais para 
o trabalhador que não 
comparecer à uma audi-
ência por ele demandada 
na Justiça do Trabalho. 
(Assessoria de Comuni-
cação - Ministério Públi-
co do Trabalho – MG).

Comissão discutirá repercussão em Minas Gerais de mudança 
na Constituição federal. Reunião será hoje (26)

Criação da Polícia Penal 
motiva audiência na ALMG

Debater os reflexos 
da Emenda à Constituição 
Federal 104, de 2019, no 
ordenamento jurídico esta-
dual, notadamente no que 
diz respeito à criação da 
Polícia Penal e sua neces-
sária regulamentação. Esse 
é o propósito da audiência 
pública da Comissão de Se-
gurança Pública da Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG) nes-
ta terça-feira (26/10/21).

A atividade foi reque-
rida pelo presidente da 
comissão, deputado Sar-
gento Rodrigues, e será 
realizada às 9h30, no Au-
ditório do andar SE, com 
transmissão e participa-
ção on-line. A Emenda à 
Constituição Federal 104 
incluiu a Polícia Penal 
como órgão de seguran-
ça pública, formado pela 
transformação dos cargos 
dos atuais agentes peni-
tenciários e equivalentes.

Atualmente, tramita 
na ALMG a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 53/20, que ajusta a 
Constituição Estadual às 
modificações trazidas pela 
citada emenda federal. O 

primeiro signatário da PEC 
é o deputado Delegado 
Heli Grilo. A proposição 
dispõe exatamente sobre 
a Polícia Penal no âmbi-
to de Minas Gerais, em 
especial sobre sua subor-
dinação ao governador, a 
previsão de Lei Orgânica 
e avaliação de desempenho 
para fins de promoção e 
progressão na carreira, 
sujeitas a regras especiais. 

O deputado Sargento 
Rodrigues é também presi-
dente da comissão especial 
responsável por emitir pa-
recer sobre essa PEC. Ao 
ser eleito para a função, 
ele disse acreditar que, 
por se tratar de matéria de 

iniciativa de parlamentar, a 
PEC deve tramitar com ra-
pidez. “Esta é uma matéria 
muito importante, uma vez 
que traremos para dentro 
do texto da Constituição 
estadual mais um reforço 
como carreira típica do 
Estado, adequando, por 
simetria, à Emenda Cons-
titucional 104", enfatizou.

Entre os convidados, 
constam a secretária de 
Estado de Planejamento 
e Gestão, Luisa Barreto, 
e o secretário de Justi-
ça e Segurança Pública, 
Rogério Greco, além de 
dirigentes de entidades re-
presentativas dos servido-
res da segurança pública.

A atividade foi requerida pelo presidente das comissões de 
Segurança e Especial da PEC 53, deputado Sargento Rodrigues  

(Arquivo ALMG - Foto: Ricardo Barbosa)

Operação da Polícia Militar 
apreende drogas e prende 

suspeitos em Almenara

A Polícia Militar pren-
deu um homem de 20 anos 
e apreendeu um adolescen-
te de 15, na noite de sexta-
-feira (22/10), suspeitos de 
envolvimento no tráfico de 
drogas no Bairro São Fran-
cisco, em Almenara, no 
Vale do Jequitinhonha. Os 
militares realizavam uma 

operação de combate ao 
tráfico de drogas, quando 
avistaram dois rapazes que 
ao perceberem a viatura co-
meçaram a correr, mas fo-
ram abordados e contidos.

Durante as buscas pes-
soais foram localizadas nas 
vestes dos suspeitos 10 
papelotes de cocaína, 14 

buchas e 06 tabletes de ma-
conha, 01 aparelho celular 
de procedência duvidosa e 
a quantia de R$20 reais em 
dinheiro. Os dois foram en-
caminhados para a delega-
cia de Polícia Civil de Al-
menara. (Assessoria de co-
municação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).
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Gerais
Desenvolve Minas Gerais: em Itamarandiba, 

prefeitos e autoridades debateram 
desenvolvimento regional dos municípios

Itamarandiba, município 
localizado no Vale do Jequiti-
nhonha e Mucuri, foi palco da 
terceira edição do “AMM nos 
Municípios – AMM e Sebrae 
juntos pelo desenvolvimento 
das cidades”, nesta terça (19). 
Mais de 280 pessoas entre 
prefeitos, vice-prefeitos, vere-
adores e servidores públicos, 
participaram da cerimônia de 
abertura, quando a sede da 
AMM foi transferida, simbo-
licamente para o município. 
Foi um importante momento 
para reafirmar a importância 
do associativismo e da união 
dos prefeitos em torno das mi-
crorregionais e do movimento 
municipalista para a conquista 
de melhorias para os municí-
pios e para os cidadãos que lá 
vivem. O evento contou com a 
parceria da prefeitura munici-
pal e está dentro das ações de 
interiorização do projeto De-
senvolve Minas Gerais, con-
vênio firmado entre as duas 
entidades para disseminar 
suporte técnico e capacitação 
na implementação de medidas 
e ações que favoreçam os 
pequenos negócios e a susten-
tabilidade econômica local.

Participaram da mesa 
de abertura: o prefeito mu-
nicipal de Itamarandiba, Luiz 
Fernando Alves; o secretário 
de governo de MG, Igor Eto; 
o gerente de articulação de 
desenvolvimento do Sebrae, 
Alessandro Alves; o deputado 
federal Luís Tibério, os depu-
tados estaduais Gustavo Va-

ladares e Marquinho Lemos; 
representando o presidente do 
Senado, o assessor João Rafa-
el Soares. Estavam também os 
presidentes das microrregio-
nais e consórcios da região. 
Dentro da programação do 
evento, houve um momento 
de celebração aos 69 anos da 
entidade, completados no dia 
17 de outubro, com um vídeo 
do presidente da AMM e vice-
-presidente da CNM, Julvan 
Lacerda, destacando a impor-
tância da entidade, as ações e 
serviços que são prestados às 
administrações municipais, 
além das conquistas da gestão.

Anúncio - Um impor-
tante anúncio foi feito aos 
presentes por Julvan Lacerda: 
o acordo entre a AMM e o Es-
tado para a quitação da dívida 
da Saúde será firmado muito 
em breve. “O pagamento dos 
R$ 7 bilhões em recursos atra-
sados será a longo prazo, com 
duas parcelas iniciais mais 
consideráveis e depois, a par-
tir da terceira, serão parcelas 
menores. Mas é um dinheiro 
que vai entrar e que pode tra-
zer um alívio na área da saú-
de”, destacou. O presidente 
da AMM ressaltou, contudo, 
que o mais importante é o 
compromisso do governo em 
não atrasar mais. “O governo 
está se comprometendo e, com 
o aval do MP, do TC, do Tri-
bunal de Justiça, de que tudo 
que for empenhado na saúde 
será pago a partir desse ano, é 
o principal compromisso do 

Emater-MG lança cartilhas para produtores de queijos 
artesanais da Serra da Mantiqueira e Alagoa

A Emater-MG lançou 
duas cartilhas de apoio aos 
produtores de queijos arte-
sanais do Sul de Minas. As 
novas publicações são o Guia 
de Construção de Queijarias 
Artesanais de Alagoa e o Guia 
de Construção de Queijarias 
Artesanais da Mantiqueira 
de Minas, disponíveis para 
download gratuito na Livraria 
Virtual do site da Emater-MG.

 O material é uma das 
iniciativas de valorização da 
produção queijeira no estado. 
No ano passado, o Governo 
de Minas Gerais reconheceu 
duas novas regiões como pro-
dutoras de queijos artesanais: 
o município de Alagoa, que 
foi oficializado como produ-
tor de “Queijo Artesanal de 
Alagoa”, e os municípios de 
Aiuruoca, Baependi, Bocaina 
de Minas, Carvalhos, Itamonte, 
Liberdade, Itanhandu, Pas-
sa Quatro e Pouso Alto, que 
foram reconhecidos como 
produtores de “Queijo Arte-
sanal Mantiqueira de Minas”.

Os Guias de Construção 
de Queijarias têm como obje-
tivo principal o incentivo aos 
produtores locais para a refor-

ma e ampliação das queijarias 
existentes, ou construção de 
instalações novas. De acordo 
com o arquiteto da Emater-
-MG, Flávio Lúcio Lima, um 
dos autores das cartilhas, a 
Serra da Mantiqueira tem mui-
tas belezas naturais, além de 
atrativos culturais e históricos, 
que atraem muitos visitantes à 
região e serviram de inspiração 
para o projeto. “A cartilha é 
um incentivo para os produ-
tores explorarem também o 
potencial turístico de suas 
queijarias artesanais. A propos-
ta é transformar as queijarias 
em fatores de atração para o 
agroturismo, possibilitando 
aos produtores novas formas de 
divulgação e comercialização 
de seus produtos e serviços”, 
explica o autor do trabalho.

As cartilhas exploram 
a proposta de transformar as 
queijarias em novos pontos tu-
rísticos da Serra da Mantiquei-
ra, em especial pela experiên-
cia gastronômica associada ao 
acompanhamento da produção, 
degustação e comercialização 
dos produtos. O projeto sugere 
a criação de ambientes especí-
ficos para os visitantes e com as 

questões estéticas relacionadas 
à volumetria das edificações 
e aos acabamentos externos 
escolhidos, tornando-as atrati-
vas e acolhedoras aos turistas. 
Mas sem deixar de lado o pleno 
atendimento de todas as ques-
tões técnicas e funcionais dos 
ambientes internos da queija-
ria. “É uma fonte de inspiração 
e sugestão. Cada propriedade 
deve fazer o seu projeto es-
pecífico, atendendo às suas 
necessidades particulares. Mas 
uma queijaria desse tipo costu-
ma trazer um bom retorno aos 
produtores por meio da efeti-
vação de compras dos visitan-
tes”, argumenta Flávio Lima.

Boas práticas de fabrica-
ção - Segundo o levantamento 
Safra Agroindústria 2020, 
da Emater-MG, a região da 
Mantiqueira de Minas tem 
163 queijarias e Alagoa tem 
139 estabelecimentos do gê-
nero. A assessora técnica de 
Agroindústria da Emater-MG, 
Marciana de Souza Lima, ex-
plica que o governo estadual 
tem feito um trabalho de apoio 
aos produtores de queijos arte-
sanais para que eles consigam 
a habilitação sanitária de sua 

queijaria. “Todos os queijos 
para serem comercializados 
devem atender o que determina 
à legislação sanitária. A habi-
litação sanitária compreende 
o registro do estabelecimento 
e está condicionada à prévia 
inspeção e à fiscalização sani-
tária, sob condições determi-
nadas em leis e regulamentos”, 
explica Marciana de Souza.

De acordo com a assesso-
ra da Emater, a empresa apoia 
os produtores em ações como 
a orientação sobre o processo 
de legalização das queijarias, 
a elaboração da planta baixa 
com os memoriais descritivos, 
a parte técnica dos rótulos, 
implantação do programa de 
boas práticas de fabricação e 
outros trabalhos. “O produ-
tor precisa de auxílio nesse 
processo de legalização dos 
nossos produtos e abertura de 
mercados. A Emater-MG e a 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura têm nos ajudado muito. 
O patamar que atingimos já é 
uma grande vitória, mas tem 
muito caminho para prosse-
guir e a gente precisa desse 
apoio”, diz Francisco Barros, 
presidente da Associação dos 

Produtores de Queijo Artesa-
nal de Alagoa (Aproalagoa). 

O lançamento oficial das 
cartilhas ocorreu, no início do 
mês, durante uma live espe-
cial, disponível no canal da 
Emater-MG no YouTube. O 
webinar contou com a partici-
pação do diretor presidente da 
Emater-MG, Otávio Maia. Ele 
salientou que Minas Gerais é 
o maior produtor de leite do 
país e a produção de queijo é 
uma forma de agregar valor 
à produção. “A Emater faz 
um trabalho de incentivo à 
regularização e a comerciali-
zação da produção de queijo, 
que é um elemento de grande 
valor cultural e gastronômico 

no estado. Além disso, tem o 
forte potencial de turismo ao 
fazermos a demonstração das 
formas de produção de queijo, 
que são muito tradicionais, 
para os visitantes. Então vamos 
unir essas duas frentes para 
atingir nosso grande objetivo, 
que é a melhoria da qualida-
de de vida no campo”, afir-
mou o presidente da Emater.

Acesso às cartilhas - Os 
Guias de Construção de Queija-
rias podem ser baixados, gratui-
tamente, no site da Emater-MG, 
acessando a Livraria Virtual e de-
pois escolhendo o item Agroin-
dústria. (Assessoria de Comuni-
cação – Emater-MG - Jornalista 
responsável: Flávia Freitas).

acordo”, disse. Em sua fala, 
Julvan destacou também a 
atuação do movimento mu-
nicipalista e a importância da 
união para que os municípios 
consigam mais recursos e, a 
partir da luta municipalista, 
seja corrigida essa distorção 
do pacto federativo, que favo-
rece a União e os estados em 
detrimento dos municípios.

Desenvolvimento - O 
prefeito anfitrião, Luiz Fer-
nando Alves, pediu por mais 
representatividade e opor-
tunidades para a região do 
Jequitinhonha e Mucuri, e 
destacou que o movimento 
municipalista e a união dos 
prefeitos é essencial para que 
os municípios possam ter 
mais condições de melhorar a 
vida dos cidadãos. “Estamos 
aqui junto com a AMM nossa 
grande parceira, e com o pre-
sidente Julvan, que está traba-
lhando incansavelmente para 
o desenvolvimento e a oxige-
nação das relações institucio-
nais de Minas Gerais”, disse.

Representando o Sebrae, 
o gerente de articulação de 

desenvolvimento da entidade, 
Alessandro Alves, enfatizou 
a parceria com a AMM e 
esse projeto de interiorização 
como uma oportunidade para 
levar soluções de desenvol-
vimento aos gestores muni-
cipais. “O futuro acontece 
agora e a cidade do futuro 
precisa ser empreendedora. 
Pensar o desenvolvimento 
é pensar o futuro. Por isso, 
somente com a união será 
possível executar ações que 
promovam a melhoria da 
qualidade de vida por meio do 
apoio ao empreendedorismo e 
setores econômicos”, disse.

Homenagem - Ainda 
na cerimônia de abertura, o 
prefeito de Almenara, Ademir 
Gobira, fez um agradecimento 
ao presidente da AMM pela 
luta que vem travando, junto 
com os prefeitos mineiros, 
para a melhoria das con-
dições de governabilidade 
das prefeituras e importan-
tes conquistas, como a luta 
para conseguir o acordo com 
o governo para a quitação 
dos repasses constitucionais 

confiscados pelo governo 
estadual na gestão passada. 
“O vale do Jequitinhonha foi 
histórico na luta junto com a 
AMM. Nós tivemos coragem 
de lutar pelo nosso povo, fui 
em todas as manifestações 
feitas pela AMM em BH e 
preciso reconhecer que você 
foi crucial, importantíssimo 
para que a causa municipa-
lista recebesse o respeito. Te 
considero muito pelo que fez 
e pelo que continua fazendo, 
é essencial para a política de 
Minas Gerais”, agradeceu.

Palestras - À tarde, os 
participantes do AMM nos 
Municípios tiveram o mo-
mento de capacitação técnica, 
com intensa aprendizagem, a 
partir de palestras e painéis 
ministrados por autoridades 
especializadas e parceiras da 
AMM e do Sebrae, além de 
cases de sucesso e troca de 
experiência entre os gestores 
presentes. Como a silvicultura 
vem sendo implementada na 
região, a primeira palestra foi 
sobre “Tópicos de fontes de 
receita e alternativas de tribu-

tação para municípios da sil-
vicultura”, com Eudes Sippel, 
Consultor Tributário, Espe-
cialista em Gestão Tributária, 
Professor e Diretor do Grupo 
GTM Web. A segunda pales-
tra foi “Como atrair e manter 
investimentos”, com Adriano 
Carvalho, Diretor do Instituto 
de Desenvolvimento Integra-
do de Minas Gerais (INDI);

A programação foi encer-
rada com o painel “Governan-
ça para o desenvolvimento ter-
ritorial”, com palestras sobre o 
“Panorama do Jequitinhonha, 
perspectivas e potencialida-
des”, com Rogério Nunes Fer-
nandes, Gerente do Sebrae Mi-
nas, Regional Jequitinhonha 
e Mucuri; “Cooperativismo 
como alternativa para o de-
senvolvimento regional”, com 
representante do Sicoob/Credi 
Jequitinhonha; representante 
do Sicoob/Credicen; com a 
palestra sobre “Iniciativas 
de desenvolvimento local na 
prática, case Novo Cruzei-
ro, com Milton Coelho de 
Oliveira “Nem Capotão” , 
prefeito de Novo Cruzeiro.
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Opinião/Gerais

Trocadas embalagens 
com o mesmo conteúdo

Por Humberto Barbosa

Os discursos dos polí-
ticos têm sempre o mesmo 
defeito. Alegam que pre-
feituras, estados e a própria 
federação estão sempre 
com os cofres vazios, por 
isso quase todos justifi-
cam que a falta de verbas, 
prejudica seus mandatos. 
Também de forma seme-
lhante os eleitos destroem 
algumas benfeitorias, fruto 
dos mandatários anterio-
res, para depois fazê-las 
de novo, e ganharem o 
título da autoria. Esse ca-
samento desencontrado, 
do discurso com as ges-
tões, vem de longa data, 
desde quando “amarrava 
cachorro com linguiça”. 
A estratégia: discurso de 
políticos com promessas 
não cumpridas, vem da 
época em que o transporte 
era no lombo dos burros, 
dos carros de bois, cami-
nhões, depois comboios, 
locomotivas movidas a 
lenha, depois a diesel, 
canoas, barcos, depois 
navios, teco-teco, depois 
naves gigantescas e heli-
cópteros. O palanque não 
é mais coberto por lona, 

os celulares fazem tudo. 
Como a modernidade 

traz novos hábitos, foram 
sendo introduzidos termos 
bonitos para “mentiras”, 
lhe deram o majestoso 
apelido de “Fake News.” 
Também apareceram o 
que chamamos de “tro-
ca-troca”. Não é aquele 
“toma lá e dá cá.” Vote 
em mim, que lhe dou isso 
ou aquilo. A senhora Ruth 
Cardoso, que Deus a tenha, 
esposa do ex-presidente 
da República, Fernando 
Henrique Cardoso, pediu 
ao marido que fi zesse al-
guma coisa em benefício 
dos pobres. Foram cria-
dos os auxílios querosene, 
carvão, lenha, bicicleta, 
sabão, escovas de dentes, 
e outros babilaques. O 
pobre sempre foi usado 
como bode expiatório. 

O outro ex-presidente, 
Luis Inácio Lula da Silva, 
achou bonito o modelo 
dos benefícios, e resol-
veu juntar todos e mudar 
seu nome, para “Bolsa 
Família”, chamando para 
si essa suposta genero-
sidade do seu coração. 

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema

Agora mais recente por 
imposição dos estragos da 
pandemia, o presidente Jair 
Messias Bolsonaro, criou 
o “Auxilio Emergencial”. 
O governador do Estado 
de Minas Gerais, Romeu 
Zema, que certa vez, de-
pois de eleito, disse que 
desconhecia a Fundação 
Ezequiel Dias, uma das 
maiores fontes produtora 
de medicamento do pais, 
resolveu produzir mais 
um auxilio para seus súdi-
tos. Bolsonaro quer editar 
mais um auxilio, e tem 
recebido muitas pancadas 
na moleira, porque não tem 
de onde tirar o dinheiro.

Muitos acham que pa-
gar salários é um favor dos 
empregadores e dos ges-
tores públicos: prefeitos, 
governadores e o presi-
dente da República. O go-
vernador de Minas Gerais 
sopra aos quatro ventos 
que vai pagar o 13º salário 
dos funcionários públicos, 
como se estivesse dando 
um prêmio aos seus ser-
vidores. Isso nos reporta 
a vários anos, quando os 
governos estaduais e fe-
deral fi cavam meses com 
os salários atrasados. Em 
Teófilo Otoni foi cria-
da uma imagem atípica, 
chamada “macaco” entre 
os ferroviários. A estrada 
de ferro Bahia e Minas, 
atrasava os salários, mas 
mantinha uma farta coope-
rativa que fornecia cereais 
e outros tipos de alimen-
tos, que eram vendidos a 
terceiros, criando recei-
ta para outras despesas.

Secretário de Cultura 
visita Valadares - Nesta 
terça-feira, 26, Governa-
dor Valadares vai receber 
a visita do secretário de 
Estado de Cultura e Tu-
rismo, Leônidas Oliveira, 
que, juntamente com sua 
comitiva, vai participar 
do “Seminário Rumos da 
Economia Turística Cul-
tural”. Na ocasião, serão 
apresentadas estratégias de 
fomento para o turismo e 
a cultura, além de discutir 
políticas públicas para o 
setor. O evento deve ocor-
rer no auditório do Parque 
Natural Municipal Emilia-
na Marques (Dona Sinhá), 
localizado no bairro Elva-
mar. A entrada será gra-
tuita. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Descarte irregular de 
seringas - Uma equipe do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE) localizou, 
nesta semana, um descarte 
irregular de seringas. O 
material estava espalhado 
no canto de uma rua no 
Bairro Morada Nova. De 
acordo com o SAAE, que 
é responsável pela coleta 
de resíduos no município, 
a origem das seringas é 
desconhecida e está em 
investigação. O descarte 
irregular desse tipo de lixo 
coloca em risco a saúde dos 
trabalhadores que atuam 
na coleta, pois o material 
pode estar infectado com 
sangue, urina, fezes, restos 
de medicação, substâncias 
tóxicas e infl amáveis. (Jor-
nal Integração - Itaúna)

Queijo Jacuba é o 
melhor do Estado - O 
queijo Jacuba, produzido 
por Maria Teresa Viana 
Boari, do município de 
Coronel Xavier Chaves, 
na região do Campo das 
Vertentes, foi o vencedor 
do 13º Concurso Estadual 

do Queijo Minas Artesa-
nal. Segundo os jurados do 
concurso, ele se destacou 
pelo aroma agradável e 
pelo sabor adocicado, além 
de excelente textura. No 
julgamento às cegas, rea-
lizado no dia 6 de outubro, 
no Restaurante Escola do 
Senac Minas, o produto 
alcançou 1.029,9 pontos 
no quesito sabor e aroma, 
de um total de 1.225 pon-
tos. Os segundo e terceiro 
lugares da competição fo-
ram para queijos da região 
de Araxá. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

Timóteo aprova Códi-
go Tributário - Os valores 
de vários tributos e taxas 
municipais cobradas em 
Timóteo serão corrigidos. 
É o que prevê o substitutivo 
Nº 1 do projeto de lei com-
plementar nº 01/2021, que 
atualiza a legislação tribu-
tária do município de Timó-
teo, e que foi aprovado em 
reunião ordinária realizada 
nesta semana. A matéria 
passou na primeira votação 
por um placar de 9x5 votos. 
O texto seguiu para segunda 
votação na sexta-feira, 22. 
O projeto original enca-
minhado pelo Executivo 
recebeu diversas emendas 
na Câmara, principalmente 
com relação ao percentual 
de alíquotas. Desta forma, 
fi cou acordado com a Ad-
ministração Municipal o 
envio do substitutivo, já 
com a incorporação das 
propostas dos vereadores. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Prefeito de Três Cora-
ções é cassado - O Prefeito 
de Três Corações (MG), 
Gordo Dentista (PSD), 
teve o mandato cassado na 
madrugada desta quinta-
-feira (21/10) por quebra 
de decoro. A investigação 
foi realizada depois que a 
Câmara Municipal abriu 

Rede de Notícias
uma Comissão Processan-
te, em agosto deste ano. O 
prazo para reunir provas e 
documentos foi de 90 dias. 
Conforme a denúncia, o 
prefeito teria ameaçado e 
ofendido os vereadores. 
A sessão de votação e a 
apresentação do relatório 
fi nal tiveram início na tar-
de de quarta-feira (20/10) 
e terminou por volta de 
1h de quinta-feira (21). 
Foram oito votos a favor 
do impeachment do pre-
feito Gordo Dentista. (Blog 
do Madeira – Varginha)

Blitz do Crea-MG - 
Começou, em 18 de outubro 
de 2021, em Andradas e 
região, uma blitz de fi scali-
zação do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais (Crea-
-MG). Até o dia 22, uma 
equipe composta por cinco 
fi scais iria percorrer cerca 
de 150 obras e empresas, 
verificando atividades re-
lacionadas à engenharia, à 
agronomia e às geociências. 
A blitz reforça as ações de 
rotina que já são realizadas 
pelo Crea-MG na cidade. 
Durante a fi scalização, os 
agentes do Conselho verifi -
cam se as atividades técni-
cas estão sendo conduzidas 
por profi ssionais habilita-
dos, bem como a Anota-
ção de Responsabilidade 
Técnica (ART) e as placas 
de identifi cação em obras. 
(Jornal Andradas Hoje)

Produtores partici-
pam de Circuito de Ne-
gócios em Valadares - Go-
vernador Valadares recebeu, 
nesta semana, a primeira 
edição presencial do Cir-
cuito Mineiro de Oportuni-
dades e Negócios. O evento 
reuniu fornecedores e com-
pradores da rede varejista 
de supermercados de toda 
a região. Participaram pro-
dutores de queijos, geleias, 
rosquinhas, biscoitos, ca-
chaças, linguiça, molhos de 
pimenta, hortaliças e outros 
produtos de origem artesa-
nal. O Circuito Mineiro de 
Oportunidades e Negócios 
é realizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico de Minas Gerais 
(Sede) e contou com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Agricultura 
e Abastecimento (Sema). 
(Diário do Rio Doce – 
Governador Valadares)
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Segurança Pública
Homem foge da Polícia 
Militar e deixa arma de 

fogo pra trás em Araçuaí

Polícia Militar prende 
homem com drogas na 
área central de Rubim

Após denúncia Polícia 
Militar prende um homem 

com drogas em Itaobim 

Polícia Militar apreende 
armas de fogo e munições 

em Virgem da Lapa

No sábado (23/10), 
militares da 14ª Cia PM 
Ind receberam denúncia 
anônima informando, que 
no Bairro Nova Esperan-
ça havia um indivíduo 
transitando portando uma 
arma de fogo. A equipe 
Tático Móvel foi ao local 
para averiguar tal infor-
mação. Após observações 
pela localidade, a equipe 
viu um indivíduo com as 
características informa-
das, em atitude suspeita.

Na sequência,  foi 
dada ordem de parada 
ao suspeito, mas ele fu-
giu sentido a uma região 
de mata do bairro. Após 
varredura nas imediações 
os militares localizaram 
um revólver calibre 38, 

Um homem de 20 anos 
foi preso pela Polícia Mili-
tar na noite de sexta-feira 
(22/10), suspeito de en-
volvimento no tráfico de 
drogas na área central de 
Rubim, no Vale do Jequiti-
nhonha. Durante operação 
de combate ao tráfico de 
drogas, os militares depa-
raram com dois homens 
que ao avistarem a viatu-
ra jogaram um pacote no 
chão, e um deles fugiu.

O outro foi abordado 
e submetido a busca pes-
soal, sendo localizado com 
ele 12 pedras de crack, 01 
bucha de maconha, 01 pa-

A Pol íc ia  Mil i tar 
prendeu um homem de 
44 anos, na noite de sexta-
-feira (22/10), no Bairro 
Alvorada em Itaobim, no 
Vale do Jequitinhonha, 
suspeito de envolvimento 
no tráfico de drogas. Os 
militares receberam de-
núncia informando que um 
homem estaria escondendo 
drogas em uma residência 
naquele bairro, e uma equi-
pe foi ao local averiguar.

Os militares realizaram 
uma operação de combate 
aos crimes violentos e ao 
tráfico de drogas ilícitas, 
e durante as diligências 
foi localizada a residência. 

Taurus, municiado, pron-
to para uso, tendo sido 
dispensado pelo autor na 
hora da fuga. Os poli-
ciais ainda encontraram 
uma carteira contendo a 

CNH do autor, e o CRLV 
de uma motocicleta. Ele 
não foi localizado. (As-
sessoria de comunica-
ção organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

pelote de cocaína e R$23 
em dinheiro. Dentro do 
pacote que eles jogaram 
fora não foi encontrado 

nada de ilícito. O suspeito 
e os materiais apreendidos 
foram encaminhados à de-
legacia de Polícia Civil.

Durante buscas no local 
foram encontrados 13 pinos 
com cocaína e 22 pedras de 
crack. O homem foi preso, 
e junto com os materiais 

apreendidos, foi encami-
nhado à delegacia de Polí-
cia Civil. (Assessoria de co-
municação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).

Polícia Civil recupera 
celular roubado em 

restaurante em Itaobim
A Polícia Civil de 

Minas Gerais, por meio 
da delegacia de Medina, 
recuperou na última 
semana, um aparelho 
celular roubado em Ita-
obim, na região do Je-
quitinhonha. O crime 
ocorreu na noite do dia 
8 de fevereiro deste 
ano, quando dois indi-
víduos com os rostos 
cobertos, adentraram 
no estabelecimento e 
anunciaram o roubo, 
subtraindo o aparelho 
celular e uma pequena 
quantia em dinheiro.

Os suspeitos da prá-
tica do crime são de 
Medina, sendo que um 
se encontra foragido, 
desde que sua prisão foi 
decretada em razão da 
prática de outro crime 
de roubo apurado pela 
equipe da Polícia Civil 

em Itaobim. Em diligên-
cias em apoio à equipe 
de Itaobim com vistas à 
total elucidação do fato e 
recuperação do bem sub-
traído do estabelecimento 
comercial da vítima, a 
equipe de Medina fez le-
vantamentos e conseguiu 
localizar e recuperar o 
aparelho celular, que foi 
apreendido e restituído.

A Polícia Civil ins-
taurou inquérito policial 
para apuração da recepta-
ção. Polícia Civil de Mi-
nas Gerais: Instagram: @
pcmg.oficial /Facebook: 
@pcmgoficial /Twitter: 
@pcmgoficial /YouTube: 
@pcmgoficial /www.po-
liciacivil.mg.gov.br (In-
formações/Foto: PCMG, 
dr. Thiago Passos).

A Polícia Militar rece-
beu denúncia, no domingo 
(24/10), informando que 
um homem de 55 anos, 
mantinha armas de fogo e 
munições em sua residên-
cia em Virgem da Lapa, e 
que ele teria se desentendi-
do com seu filho, um rapaz 
de 22 anos, e a população 
local temia que daquela 
discussão o homem pudes-
se utilizar os armamentos 
que tem em sua posse 
para alguma prática cri-

minosa contra seu filho.
Uma equipe policial 

foi imediatamente até o lo-
cal, onde foi feito contato 
com a cônjuge do homem, 
ela confirmou o teor da 
denúncia e relatou que a 
espingarda cartucheira es-
tava atrás do guarda-roupa 
do quarto do casal, e que a 
garrucha polveira e as mu-
nições estavam em um ce-
leiro que fica na frente, do 
lado de fora da residência.

Questionada sobre o 

paradeiro do seu esposo, 
ela disse que ele teria sa-
ído com amigos em um 
automóvel, não sabendo 
qual destino, nem infor-
mações e características do 
veículo. As armas de fogo 
e as munições foram apre-
endidas e encaminhadas 
para a delegacia de Polícia 
Civil na cidade de Araçuaí. 
Denuncie crimes, ligue 
181. (Assessoria de comu-
nicação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).
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SAAE DE ITAMBACURI-MG
SAAE DE ITAMBACURI-PREGÃO (PRESENCIAL) 

Nº 010/2021-EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL. 
MOTIVO: O Diretor Geral do SAAE de Itambacuri, no uso de 
suas atribuições legais, considerando as justifi cativas constantes 
no processo administrativo respectivo, decide por rescindir 
unilateralmente e consequentemente tornar sem efeito a Ata de 
Registro de Preços de nº 023/2021, fi rmado com a empresa José 
de Lourdes Costa Alecrim – ME, com amparo no inciso XII do 
artigo 78 c/c inciso I do artigo 79, ambos da Lei nº 8.666/93, por 
razões de interesse público, conforme motivação e justifi cativa 
apresentadas no processo administrativo – Itambacuri-MG, 25 
de outubro de 2021 – Fulgêncio Dias Muniz – Diretor Geral.

SAAE DE ITAMBACURI-MG
SAAE DE ITAMBACURI-PREGÃO (PRESEN-

CIAL) Nº 012/2021-EXTRATO DE DECISÃO-PREGÃO 
(PRESENCIAL) Nº 012/2021 - O Diretor Geral do SAAE de 
Itambacuri, no uso de suas atribuições legais, considerando as 
justifi cativas constantes no processo administrativo respecti-
vo, decide por anular a fase externa do pregão 012/2021, com 
fundamento no art. 49, da lei nº 8.666/93, que dispõe sobre o 
desfazimento de procedimento licitatório– Itambacuri-MG, 25 
de outubro de 2021 – Fulgêncio Dias Muniz – Diretor Geral.

Publicação LegalHomem com sinais de embriaguez 
foge da polícia, causa danos a 
veículos e riscos à população

Teófilo Otoni – No 
sábado (23/10), por volta da 
15h45, ao transitar pela BR-
116, no Km 276,6, Bairro 
São Cristóvão, uma equipe 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral deparou com uma apa-
rente discussão entre três 
homens próximos a uma ca-
minhonete que estava esta-
cionada na pista auxiliar do 
sentido Governador Valada-
res. A equipe retornou para 
abordar os homens e um 
deles, V.S.G., de 27 anos, 
assumiu a direção da cami-
nhonete MMC/Triton Sport 
HPE, fugiu dos policiais 
entrando pela contramão de 
direção da Rua Concórdia, 
e colidiu a caminhonete na 
traseira de uma VW/Kombi.

Ele desceu do veículo 
e fugiu a pé, mas foi acom-
panhado por um PRF, então 
ele subtraiu uma caminho-
nete Fiat/Strada, de um ven-
dedor de frutas, que estava 
com a chave na ignição. Ele 
acelerou o Fiat Strada na 
direção do PRF, que reagiu 
e efetuou um disparo de 
arma de fogo, para tentar 

cessar a direção perigosa, e 
o tiro não atingiu nenhuma 
pessoa e nenhum objeto. Na 
tentativa de atropelamento, 
o PRF caiu, causando le-
sões em sua mão direita e 
perna direita. Em seguida, 
o autor fugiu em alta velo-
cidade pela BR-116, sentido 
à cidade de Itambacuri, a 
Polícia Militar foi acio-
nada, e também começou 
as buscas para prendê-lo.

Por volta das 17h, 
após o autor ter retornado 
sentido a Teófi lo Otoni, os 
policiais bloquearam a pis-
ta, parando duas carretas 
que fi caram atravessadas 
em frente ao posto da PRF, 
e viaturas e motos da PRF 
e PM se posicionaram 
de forma a inviabilizar 
a continuação da fuga. 
O autor então acelerou 
o Fiat Strada na direção 
da motocicleta da Polícia 
Militar, tendo o militar 
saltado da moto para con-
seguir escapar da tentativa 
de homicídio. Além dos 
policiais, cerca de dez pes-
soas estavam nas imedia-

ções da manobra perigosa, 
e quase resultou em um 
atropelamento coletivo.

Na sequência da fuga, 
o autor subiu em um can-
teiro central no km 277 
da BR-116 e o veículo 
fi cou imobilizado defi niti-
vamente na Rua Diorides 
Macedo dos Santos. Mas 
ele ainda pulou o muro 
de uma casa, onde acabou 
sendo preso dentro da resi-
dência. Segundo a polícia, 
ele apresentava notórios 
sinais de embriaguez, como 
forte odor etílico, agitação 
e olhos avermelhados, e se 
recusou a fazer o teste de 
etilômetro. Afirmou que 
ingeriu whisky em grande 
quantidade em um leilão 
de cavalos, e dirigiu de-
sesperadamente devido ao 
seu estado de embriaguez.

Os dois homens que 
inicialmente estavam na 
companhia do autor foram 
identificados: J.R.F.S. de 
44 anos, e L.F.P., de 41. 
J.R. é o dono da caminho-
nete Triton e disse que um 
amigo indicou o autor para 

conduzir a caminhonete 
de Barueri-SP até Teófi lo 
Otoni/MG, eles foram a 
um leilão de cavalos jun-
tos e ingeriram bebidas 
alcoólicas. Quando o autor 
demonstrava estar bastante 
embriagado, importunando 
outras pessoas, tanto ele 
(J.R.), quanto L.F. decidi-
ram convencer o autor a 
irem embora do evento. Ao 
passarem pela BR-116, no 
perímetro urbano de Teófi lo 
Otoni, eles começaram uma 
discussão, momento em que 
o autor subtraiu o veículo. 
L.F. confirmou a versão.

As colisões causaram 
danos na parte dianteira 
(lado direito) da caminho-
nete Triton, na traseira (lado 
esquerdo) da Kombi, da-
nos generalizados no Fiat/
Strada e na motocicleta 
da Polícia Militar. O au-
tor foi atendido na UPA e 
o médico constatou que 
ele estava com sinais de 
embriaguez. Após, ele foi 
encaminhado à delegacia 
de Polícia Civil de Teófi lo 
Otoni. (Fotos: Divulgação).
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013022 - NILSON DOS SANTOS VIANA, solteiro, maior, 

gesseiro, nascido aos 11/11/1981, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Augusto Faria, 135, 
Apto. 202, Bairro Vila São João, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
MILTON DA COSTA VIANA e GENY PEREIRA DOS SANTOS; e 
FABIANA GOMES DA COSTA, solteira, maior, lavradora, nascida 
aos 26/09/1995, no Hospital Santa Lucia, natural de Belo Horizonte-
-MG, residente na Rua José Augusto Faria, 135, Apto. 202, Bairro 
Vila São João, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JUAREZ PINHEIRO 
DA COSTA e ANA GOMES VIANA; 

013023 - JOSÉ GERALDO APARECIDO TEIXEIRA, solteiro, 
maior, auxiliar de produção, nascido aos 09/05/1988, em domicílio, 
natural de Jenipapo de Minas-MG, residente na Rua Acli Turin, 180, 
Bairro São Benedito, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CÉLIO AFONSO 
TEIXEIRA e ELZA DE FÁTIMA SANTOS; e ANDRINE FIGUEI-
REDO OTONI, solteira, maior, do lar, nascida aos 12/02/2003, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Acli Turin, 180, Bairro São Benedito, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de JAIR ALVES OTONI e VANUSA FIGUEIREDO; 

013024 - JADSON FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, 
divorciado, maior, lapidário, nascido aos 24/06/1974, em domicílio, 
no Córrego da Jaqueira, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Bertulina Barbosa, 250, Bairro Solidariedade, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de CAMILO PEREIRA DE SOUZA e RITA DOS SANTOS 
SOUZA; e ROSEMARE CARDOSO DE SOUZA, divorciada, maior, 
doméstica, nascida aos 13/08/1979, no Hospital Santa Rosália, na-
tural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Peru, 240, Bairro Vila 
Betel, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de OSVALDO CELESTINO DE 
SOUZA e ROSELENA CARDOSO DE SOUZA; 

Teófi lo Otoni-MG 25/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13022 a 13024
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