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Por Humberto BarbosaPágina 5

O Instituto Cultural 
In-Cena retoma as ações 
presenciais do FESTTO

Página 2

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

 PRF apreende Jeep 
Renegade produto de 
crime em Teófi lo Otoni

A Polícia Rodoviária 
Federal em Teófilo Otoni 
fazia fiscalização em sua 
unidade operacional na ter-
ça-feira (26/10), quando 
abordou um veículo Jeep Re-
negade transitando da cidade 
de João Monlevade/MG 
sentido a Posto da Mata/BA. 
Ao receber ordem de parada 
o condutor hesitou, dando 
indícios de fuga. Página 6

ACE Teófi lo Otoni 
distribui 675 cestas 

básicas a pessoas carentes 
na cidade de Ladainha

Na segunda-feira (18/10), a Associação Comercial e Empresarial de Teófi lo Otoni, 
começou a entregar 675 cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade social na 
cidade de Ladainha, a 67 km de Teófi lo Otoni. A distribuição das cestas faz parte do projeto 
“Municípios – Prato Cheio para o Desenvolvimento”, uma iniciativa da Confederação Nacio-
nal dos Municípios, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Página 4

Emater-MG divulga lista 
com os classifi cados do 
Concurso Estadual de 

Qualidade dos Cafés de 
Minas Gerais

Já está disponível no site da Emater-MG a lista com os classifi cados para a segunda etapa 
do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas. As novas amostras de café devem 
ser entregues até o dia 5 de novembro, nos escritórios da Emater-MG. Os produtores sele-
cionados para a próxima etapa do concurso devem entregar lotes com sacas de 60,5 quilos, 
café tipo 2, peneira 16 com vazamento máximo de 5%, e umidade de 10 a 12%. Página 5
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Cidade
O Instituto Cultural 

In-Cena retoma as ações 
presenciais do FESTTO
Diretamente de Bra-

sília, Rio de Janeiro, 
Sete Lagoas, São João 
Del Rey, Belo Horizonte 
e Teófilo Otoni, come-
morando os seus 10 anos 
e presenteando a popu-
lação de Teófilo Otoni, 
o Instituto Cultural In-
-Cena retoma as ações 
presenciais do FESTTO 
– Festival Nacional de 
Teatro de Teófilo Otoni. 
Finalizando a circula-
ção de interiorização do 
FESTTO, por seis cida-
des dos Vales do Mucuri 
e do Jequitinhonha no 
mês de outubro, chegou 
a vez de Teófilo Otoni 
receber a programação.

As apresentações 
acontecerão de forma 
presencial em praças 
públicas e on-line em 
diversos canais e redes 
sociais. Essa edição co-
memorativa iniciou-se 
em junho e seguirá até o 
mês de novembro onde 
o Instituto Cultural In-
-Cena chegará ao esta-
do da Bahia. A rota da 
Bahiminas, antigo trem 
de ferro, será refeita de 
Teófilo Otoni a Ponta 
de Areia, pelos artis-
tas do In-Cena e pelos 
grupos convidados de 
três estados brasileiros.

Espetáculos, ofici-
nas, rodas de conversas 
e ações formativas farão 
parte da programação, 
totalmente gratuita. O 
diretor do Instituto Cul-
tural In-Cena, André 
Luiz Dias, destaca que 
a programação foi pen-
sada em abordar temas 
atuais, e ao mesmo tem-
po, possibilitar diversão, 

além do intercâmbio com 
grupos e amigos ao longo 
destes 10 anos de festi-
val. O festival também 
abre as comemorações 
dos 15 anos do Grupo 
In-Cena de Teatro que 
atua em diversas cidades 
e prefeituras dos Vales do 
Mucuri e Jequitinhonha.

O apoio do SEBRAE 
foi imprescindível para 
que fosse possível reali-
zar as ações presenciais 
após um período de traba-
lho onde o setor cultural e 
artístico precisou se rein-
ventar. A Prefeitura de 
Teófilo Otoni, o Circuito 
Turístico das Pedras Pre-
ciosas e a UFVJM, par-
ceiras do festival também 
tem destaque importante 
e contribuições valorosas 
para a fruição da arte e ao 
mesmo tempo a geração 
de trabalho local e outros.

As cidades da Bahia 
que receberão o FESTTO 
no mês de novembro se-
rão Caravelas, Itarantim 
e a capital do estado, Sal-
vador. Uma caravana de 
31 artistas seguirá por 10 
dias oferecendo uma pro-
gramação extensa e plural 
do cenário nacional. O 
grupo Arte e Manha da 
cidade de Caravelas, a 

Prefeitura de Itarantim, 
a Prefeitura de Salvador 
e a Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) serão 
as anfitriãs dos coletivos 
artísticos que seguirão 
no Circuito – FESTTO.

A curadoria do festi-
val optou em não inserir 
em sua programação as 
oficinas de longa duração 
em que recebiam convida-
dos de diversas partes do 
Brasil e diminuir a grade 
de programação, optan-
do por manter ações em 
praças públicas como es-
petáculos e performances, 
buscando assim, a contri-
buição para não organiza-
ção de grandes eventos, 
respeitando o momen-
to atual de pandemia 
que ainda pede cautela.

Durante essa circu-
lação será filmado o do-
cumentário que estará na 
grade de comemoração 
em 2022 do Grupo In-
-Cena de Teatro. Atual-
mente, o In-Cena conta 
com uma equipe de 31 
profissionais que se des-
dobram para realizar di-
versas ações e promover 
cultura, acesso e demo-
cratização. (Assessoria 
de comunicação do Ins-
tituto Cultural In-Cena).

A 15ª Companhia de Polícia 
Militar Rodoviária realiza a 
"Operação Finados 2021”

Corpo de Bombeiros debela 
incêndio em residência no 

Bairro Matinha
Teófilo Otoni - O fato 

ocorreu na noite de terça-
-feira (26/10), na Travessa 
Sonia Maria Rodrigues, 
Bairro Matinha em Te-
ófilo Otoni. Segundo o 
Corpo de Bombeiros, ele 
foi acionado para com-
bater um incêndio num 
botijão de gás de cozinha 
(GLP), e no local a equipe 
deparou com o incêndio 
já alastrado pelo barracão 
de um cômodo, constru-
ído de alvenaria coberto 
por telhas de amianto.

Imediatamente os 
bombeiros retiraram uma 
idosa que estava na casa 
ao lado e isolaram o local 
até a chegada de outra 
equipe com o caminhão 
auto-bomba (viatura para 
combate a incêndio, sal-
vamento de diversos ti-
pos), montaram um es-
tabelecimento com uma 
linha de ataque de uma e 
meia polegadas e conse-
guiram debelar o incêndio.

“Os móveis do barra-
cão foram todos consumi-
dos pelas chamas. Segun-
do o representante legal 
mencionado na ocorrência, 
de 30 anos, quem vivia 
no local era a mãe dele, 
uma irmã e três sobrinhos 
(crianças), e que o incên-

A Polícia Militar Ro-
doviária realizará nos dias 
29 de outubro a 02 de 
novembro, a operação Fi-
nados, em todo Estado de 
Minas Gerais em decorrên-
cia do feriado prolongado 
de finados, em que há um 
aumento significativo do 
fluxo de veículos nas prin-
cipais rodovias do Estado.

A 15ª Cia PM Rv., in-
tensificará o policiamento 
nas principais rodovias 
que ligam ao litoral baia-
no e capixaba, onde serão 
realizadas operações em 

pontos estratégicos, com 
fiscalização de trânsito, 
ações repressivas ao crime 
violento, e patrulhamento 
ao longo das rodovias, 
visando aumentar a se-
gurança dos usuários da 
via e consequentemente 
a redução de acidentes.

É muito importante 
alertar os motoristas para 
o aumento de riscos de aci-
dentes devido às constan-
tes chuvas, o que é comum 
nesta época do ano, e exige 
maior atenção, principal-
mente, quanto às condi-

dio havia iniciado quando 
as crianças brincavam de 
vídeo game e houve um 
curto circuito na fiação elé-

trica do mesmo. (Informa-
ções: ocorrência registrada 
pelo Corpo de Bombei-
ros/ Fotos: Divulgação).

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806

ções da pista, velocidade 
desenvolvida, e a distância 
de segurança que deve ser 
mantida de outro veículo.

Outro ponto muito 
importante é a manuten-
ção dos veículos, já que 
nos períodos chuvosos, se 
exige cuidados extras com 
componentes, como pára-
-brisa e pneus, por exem-
plo. Vale lembrar também 
que, no último feriado, 
houve um aumento expres-
sivo no número de aciden-
tes, principalmente, devi-
do ao período chuvoso.

Com a intensifica-
ção do policiamento e as 
ações desenvolvidas nas 
rodovias durante todo o 
feriado, a 15ª Companhia 
de Polícia Militar Rodo-
viária, almeja contribuir 
para que os usuários das 
rodovias mineiras tenham 
um feriado tranquilo e 
seguro. (Assessoria de 
comunicação organizacio-
nal da 15ª Cia PM Rv.).
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Gerais
Vitória municipalista: 

acordo da saúde devolve 
aos municípios recursos que 
são dos cidadãos mineiros

“Foi mais uma gran-
de vitória do nosso mo-
vimento municipalista. 
E é o cidadão mineiro 
que vai ganhar. Recur-
sos que, por direito, são 
das pessoas que pagam 
seus impostos e mere-
cem ter esse dinheiro de 
volta em investimentos 
na saúde em seus muni-
cípios.” A declaração é 
do presidente da AMM, 
Julvan Lacerda, em re-
lação à confirmação da 
assinatura do segundo 
acordo histórico entre 
a Associação Mineira 
de Municípios (AMM) 
e o Governo do Estado, 
desta vez com a interme-
diação da Procuradoria-
-Geral de Justiça para o 
pagamento da dívida da 
saúde aos municípios. O 
primeiro grande acordo 
firmado entre a AMM e 
o Governo já está sendo 
cumprido com a qui-
tação da 22ª (de 33) 
parcelas da dívida de re-
passes constitucionais.

Após muitas mo-
bilizações, reuniões e 
encontros encabeçados 
pelo presidente Julvan 
Lacerda, foi marcado 
para esta quinta-feira 
(28/10), às 8h30, na 
sede do Ministério Pú-
blico de Minas Gerais 
(MPMG), a formali-
zação do acordo para 
regularizar os repasses 
das verbas da saúde 
devidas aos municípios.

Os valores estavam 
previstos nos orçamen-
tos de 2009 a 2020, mas 
não haviam sido quita-
dos. Segundo o levanta-
mento feito este ano, o 
valor da dívida gira em 
torno de R$ 7 bilhões 

em repasses atrasados da 
saúde só para os municí-
pios. “O que parecia ser 
impossível, aconteceu. 
Depois de muitos dias 
de negociação e da re-
presentação que fizemos 
no Ministério Público, 
da pronta atenção do 
MP, do procurador-ge-
ral, dr. Jarbas Soares, o 
Governo se posicionou, 
o Tribunal de Contas 
ajudou no levantamento 
dos números, e nós con-
seguimos chegar a uma 
minuta apresentada pelo 
Governo do Estado para 
a quitação da dívida da 
saúde. Um dinheiro que 
já estava perdido, que 
muita gente achava que 
não fôssemos ver mais, 
e é muito importante 
para os municípios. E 
vem em um momento 
muito importante. Vai 
ser pago em parcelas, 
mas é uma garantia para 
ser aplicada na saúde dos 
mineiros. Conseguimos 
a desvinculação, então, 
poderá ser aplicado em 
qualquer área da saúde. 
E a adesão é voluntária, 
cada um vai aderir se 
achar interessante para 
o seu município. É mais 
uma vitória do movi-
mento municipalista das 
muitas que virão, se Deus 
quiser”, comemorou o 
presidente da AMM.

Os valores serão 
pagos em 98 parcelas: 
duas parcelas de R$ 400 
milhões, a primeira a ser 
depositada em dezembro 
deste ano, e a segunda a 
ser paga entre janeiro e 
julho do ano que vem. 
As outras 96 parcelas 
serão quitadas a par-
tir de outubro de 2022.

Além do presidente 
da AMM, Julvan Lacer-
da, a solenidade contará 
com as presenças do go-
vernador, Romeu Zema, 
do secretário de Estado 
de Fazenda, Gustavo 
Barbosa, do secretário de 
Estado de Saúde, Fábio 
B. Vítor, da secretária 
de Estado de Planeja-
mento, Luisa Barreto, 
do advogado-Geral do 
Estado, Sérgio Pessoa, 
do procurador-geral de 
Justiça, Jarbas Soares 
Junior, do presidente 
do Tribunal de Contas 
de Minas Gerais, Mauri 
José Torres Duarte, e do 
presidente do Conse-
lho de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde de 
Minas Gerais, Eduardo 
Luiz da Silva e prefei-
tos mineiros. Serviço: 
Assinatura do acordo 
da dívida com a saúde > 
Data: 28 de outubro de 
2021 > Horário: 8h30 - 
Local: MPMG (avenida 
Álvares Cabral, 1.690).

Executivo estadual disponibilizou R$ 977 milhões que serão 
destinados a saldar dívidas do Estado com o jurisdicionado

TJMG homologa plano 
anual de pagamento 

de precatórios

Com um aporte de re-
cursos da ordem de R$ 
977 milhões por parte do 
Estado de Minas Gerais, o 
presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, 
desembargador Gilson So-
ares Lemes, homologou 
nesta terça-feira (26/10), 
o plano anual de paga-
mento de precatórios para 
o exercício financeiro de 
2022. A homologação foi 
assinada mediante o Ofí-
cio AGE/GAB/ASSGAB 
no 1325/2021, firmado 
pelo governador de Mi-
nas Gerais, Romeu Zema, 
pelo secretário de Estado 
da Fazenda, Gustavo Bar-
bosa, e pelo Advogado-
-Geral do Estado, Sérgio 
Pessoa. O valor permitirá 
a quitação de aproxima-
damente um quarto do 
total de precatórios devi-
do pelo governo mineiro.

Segundo o presidente 
Gilson Lemes, a assinatura 
do plano anual de precató-
rios para 2022 é de suma 
importância para que o 
Executivo mineiro possa 
saldar suas dívidas com 
o jurisdicionado. "É mais 
uma vitória e um grande 
avanço que registramos na 
tarde de hoje, para acelerar 
o pagamento dos precató-
rios", ressaltou o presiden-
te. Durante a cerimônia, 
ele ainda fez questão de 
parabenizar o desembar-
gador Ramon Tácio de 
Oliveira, superintendente 
de Precatórios do TJMG e o 
coordenador da Central de 
Precatórios da Corte Minei-
ra, juiz Christian Garrido 
Higuchi, pelo trabalho que 
possibilitou o planejamento 
para o próximo exercício e 
aporte financeiro, já apro-
vado, de quase R$ 1 bilhão.

R$ 3,5 bilhões - O 
superintendente de Preca-
tórios do TJMG, desem-
bargador Ramon Tácio 
de Oliveira, explica que é 
necessário se respeitar um 
cronograma de pagamentos 
dos precatórios, a não ser 
mediante publicação de 
editais que preveem acor-
dos entre o Estado e os cre-
dores, com descontos para 
pagamentos antecipados.

O desembargador Ra-
mon Tácio lembra que, no 
passado, com a ausência de 
uma legislação para regula-
mentar os pagamentos de 
precatórios, o TJMG agiu 
na vanguarda, ao criar, em 

2003, uma central de conci-
liação de precatórios. Anos 
depois, por meio de emenda 
constitucional, uma nova 
legislação permitiu que 
acordos fossem firmados 
entre devedores e credores.

O coordenador da 
Central de Precatórios do 
TJMG, juiz Christian Gar-
rido Higuchi, observa que 
o Poder Executivo mineiro 
tem prazo constitucional 
para quitar as dívidas com 
precatórios até 2029, mas o 
objetivo é saldar os débitos 
até 2026, conforme previ-
são orçamentária. Atual-
mente a dívida total gira 
em torno de R$ 3,5 bilhões.

Segundo o magistra-
do, os principais credores 
do Estado são pessoas 
que sofreram desapropria-
ções, servidores públicos 
que tiveram seus direitos 
preteridos, vítimas de aci-
dentes, morte de detentos 
e presídios, dentre outras. 
"O atual governo estadual 
tem se empenhado em 
equacionar a dívida com 
os precatórios, principal-
mente dos anos de 2004 e 
2005, quando várias ações 
transitaram em julgado", 
lembra o magistrado.

Segundo o juiz Chris-
tian Garrido Higuchi, o 
aporte financeiro homolo-
gado hoje é para quitar os 
precatórios justamente nes-
tes dois anos, o que repre-
senta aproximadamente um 
quarto do total de títulos. 
"Nos anos seguintes foram 
poucos precatórios, o que 

nos permite, até o final do 
próximo ano, estar pagan-
do precatórios do ano de 
2011", prevê o magistrado.

O advogado geral do 
Estado, Sérgio Pessoa, 
agradeceu o apoio do Tri-
bunal de Justiça e co-
memorou uma redução 
de 45% dos precatórios 
inscritos no Estado, desde 
o ano de 2019, quando o 
atual governo assumiu o 
Palácio Tiradentes. "Esta 
grande redução mostra o 
compromisso que temos 
com a questão dos preca-
tórios, um trabalho muito 
bom do TJMG que já me-
receu reconhecimento na-
cional por parte do Conse-
lho Nacional de Justiça", 
destacou o advogado geral.

Presenças - Também 
participaram da cerimônia 
o 1º vice-presidente do 
TJMG, desembargador 
José Flávio de Almeida; o 
2º vice-presidente, desem-
bargador Tiago Pinto; o 
superintendente Adminis-
trativo Adjunto do TJMG, 
desembargador José Arthur 
Filho; os desembargadores 
do TJMG, Amauri Pinto 
Ferreira e Maurício Pinto 
Ferreira; o juiz auxiliar da 
Presidência do TJMG, Rui 
de Almeida Magalhães; e o 
procurador chefe do Estado 
de Minas Gerais, Fábio 
Murilo Nazar. (Diretoria 
de Comunicação Institu-
cional – Dircom - Tribu-
nal de Justiça de Minas 
Gerais - TJMG - Crédito: 
Mirna de Moura/TJMG).

Aporte financeiro de R﹩ 977 milhões vai permitir 
quitar aproximadamente um quarto do total da dívida 

do Executivo estadual com precatórios

Presidente Gilson Lemes homologou o plano anual de 
pagamento de precatórios para o exercício financeiro de 2022
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Gerais
ACE Teófilo Otoni 

distribui 675 cestas 
básicas a pessoas carentes 

na cidade de Ladainha
Na segunda-feira 

(18/10), a Associação 
Comercial e Empresa-
rial (ACE) de Teófilo 
Otoni, começou a en-
tregar 675 cestas básicas 
para famílias em estado 
de vulnerabilidade so-
cial na cidade de Ladai-
nha, a 67 km de Teófilo 
Otoni. A distribuição 
das cestas faz parte do 
projeto “Municípios – 
Prato Cheio para o De-
senvolvimento”, que é 
uma iniciativa da Con-
federação Nacional dos 
Municípios, Associa-
ção dos Membros dos 
Tribunais de Contas do 
Brasil, e foi operado/
executado pela Funda-
ção Banco do Brasil e 
pela Confederação das 
Associações Comer-
ciais e Empresariais do 
Brasil (CACB), com o 
apoio da Federação das 
Associações Comerciais 
e Empresariais de Minas 
Gerais (FEDERAMI-
NAS), além da ACE 
- Teófilo Otoni e outros 
apoiadores e parceiros.

A ACE-TO foi re-
presentada, no ato de 
distribuição, pelo geren-
te executivo Marcos Au-
rélio Pereira da Silva e 
pelo diretor de Patrimô-
nio Hudson Aparecido 
de Praga Augusto Cor-
rêa, que foram recebidos 
pelo prefeito de Ladai-
nha, Kalid Nedir Maikel 
“Réled Maikel”, e pela 
secretária municipal de 
Assistência e Promoção 
Social, Luana Aparecida 
Esteves de Almeida. Em 
conjunto com a Prefeitu-
ra, as cestas foram dis-
tribuídas em três lotes, 
sendo dois distribuídos 
no dia 18 de outubro, na 
área urbana do Municí-
pio, e o terceiro lote nos 
distritos e comunidades 
rurais no dia seguinte.

O presidente da 
ACE - Teófilo Otoni, 
Ricardo Bastos Peres, 
embora não pôde estar 
presente no ato de dis-
tribuição, fez questão de 
mandar o seu abraço à 
comunidade e disse que 
a ACE continua acionan-
do os órgãos superiores 
no sentido de buscar 

apoio para as comunida-
des mais pobres da nossa 
região. Por sua vez, o pre-
feito Réled Maikel disse 
que a cidade de Ladainha 
é muito grata a toda a co-
ordenação do programa, 

já que, por ter um índice 
de desenvolvimento hu-
mano (IDH) muito baixo, 
recebe com muito cari-
nho e apreço o apoio em 
forma dessas 675 cestas 
básicas. (Fonte: ACE)

"É uma homenagem a uma geração de brasileiros que soube, com tenacidade, 
mas com paciência, construir o caminho que nos permitiu trilhar o das 
liberdades e da democracia”, diz o deputado e ex-governador de Minas

Deputado Aécio Neves 
saúda projeto que torna 

Tancredo Neves patrono da 
redemocratização brasileira 

O plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou, 
nesta terça-feira (26/10), 
projeto que declara o ex-
-presidente e ex-governa-
dor Tancredo Neves pa-
trono da redemocratização 
brasileira. O Projeto de 
Lei 5851/05 foi proposto 
ao Congresso Nacional 
pela Associação Comuni-
tária do Chonin de Cima 
(ACOCCI), sediada no 
município de Governador 
Valadares, e foi aprova-
do em sessão que home-
nageou o ex-presidente. 

Emocionado, o depu-
tado federal Aécio Neves, 
neto do presidente Tan-
credo, saudou a aprova-
ção do projeto pela Casa 
e destacou o legado do 
ex-presidente às novas 
gerações, sua trajetória na 
vida pública e na retoma-
da das eleições diretas e 
das liberdades democráti-
cas no país. "É com uma 
alegria imensa que subo 
a esta tribuna. Quantas 
vezes, ao longo da minha 
vida parlamentar, tive o 
privilégio de ocupar as 
duas tribunas do Plenário, 
defendendo as causas que 
eu acreditava que eram as 
melhores para o país. Mas 
hoje tenho um sentimento 
diferente. Aprendi muito 
cedo que é triste o povo 
que não conhece a sua 
história, pois esse mesmo 
povo terá uma dificulda-
de imensa de construir 
o seu futuro. A Câmara 
dos Deputados permite, 
a partir da homenagem 
que se faz ao ex-presi-
dente Tancredo Neves, ao 
transformá-lo em patrono 
da redemocratização, que 
os brasileiros das novas 
gerações compreendam 
as etapas que vencemos, 
os obstáculos que supe-
ramos e que nos trouxe-
ram até aqui, e os valores 
democráticos pregados 
por Tancredo e por tantos 
outros”, afirmou Aécio.

Tancredo faleceu em 
abril de 1985, logo após 
sua eleição a presidente 
da República. Ao longo 
da vida pública, ele foi 
ministro da Justiça de Ge-
túlio Vargas, foi primeiro-
-ministro do Brasil, go-
vernador de Minas Gerais, 
deputado estadual e fede-

ral. Durante todo processo 
para retomada da demo-
cracia no país, iniciado em 
1975, ele participou ativa-
mente e tornou-se líder da 
campanha das Diretas Já, 
em 1984, que devolveu a 
um civil a Presidência da 
República. A aprovação 
do título pelo plenário da 
Câmara marcou os 20 anos 
da Comissão de Legislação 
Participativa, responsável 
por analisar sugestões da 
sociedade civil e transfor-
má-las em propostas em 
tramitação no Parlamento. 

Caminho das liber-
dades e da democracia 
- Também ex-governador 
de Minas Gerais, como 
Tancredo, Aécio lembrou, 
em seu pronunciamento, a 
dedicação e o afinco do ex-
-presidente e dos que luta-
ram pela retomada da vida 
democrática no país. “Essa 
não é uma homenagem que 
se faz a um homem, a um 
cidadão, por mais que ele, 
pela sua trajetória política 
e pessoal, as mereça. Ao 
transformar Tancredo em 
Patrono da Redemocra-
tização, a Câmara dos 
Deputados do Brasil ho-
menageia uma geração 
de brasileiros que soube, 
com tenacidade, mas com 
paciência, construir o ca-
minho que nos permitiu 
trilhar o das liberdades e da 
democracia. As nossas ins-
tituições democráticas se 
solidificaram ao longo do 
tempo. Esses valores es-
senciais deverão ser sem-
pre o nosso norte, deverão 
ser o pilar absolutamente 
fundamental e definitivo 
para superarmos também 
as eventuais dificuldades 
por que passamos, en-
xergando sempre o futu-
ro”, afirmou o deputado. 

Aécio destacou ainda 
a capacidade e a coragem 
que marcaram a trajetória 

política do avô. “Tancredo 
era um pacificador, mas era 
um homem de coragem. 
Sabia enfrentar aqueles 
que deveria enfrentar, mas 
sabia estender a mão, colo-
cando sempre em primeiro 
lugar o interesse maior da 
sociedade brasileira em 
todos os momentos da sua 
vida. Dizia uma frase que 
guardo comigo com muita 
força, que se faz muito 
presente na minha história 
pessoal e que serve para to-
dos nós que nos dedicamos 
à política. Ele disse: "Para 
aventuras não contem co-
migo, mas para correr ris-
cos, quando eles vêm em 
favor da sociedade que nós 
representamos, é inerente 
à nossa atividade". E foi 
correndo riscos que ele se 
elegeu Presidente da Re-
pública, neste mesmo Ple-
nário que sediou o colégio 
eleitoral. E foi exatamente 
correndo riscos em relação 
à sua própria vida que ele 
garantiu que a transição, o 
episódio da transferência 
do poder militar para o 
civil se desse sem traumas, 
sem derramamento de san-
gue. Era, sim, o homem da 
conciliação”, disse Aécio 
em seu pronunciamento. 

Na tribuna da Câmara, 
o deputado citou também 
outros líderes que prota-
gonizaram o processo de 
redemocratização no país. 
“Saibamos nós honrar a sua 
história e a de tantos outros 
brasileiros, como Ulysses 
Guimarães, Teotônio Vi-
lela, Leonel Brizola, José 
Richa, Franco Montoro, 
Mário Covas e tantos ou-
tros que, ao seu lado, con-
seguiram fazer com que a 
nossa transição se trans-
formasse em algo exem-
plar para a nossa região, 
onde as rupturas se davam 
de forma extremamen-
te traumática”, ressaltou.

A equipe da ACE, Hudson e o Marcos Aurélio
 com a secretária Luana Almeida

 A equipe da ACE e a equipe da Prefeitura de 
Ladainha posando para a foto histórica

Hudson Corrêa e o Marcos Aurélio durante a distribuição 
das 675 cestas básicas à comunidade de Ladainha

As cestas foram distribuídas a pessoas em estado de 
vulnerabilidade social cadastradas pela Prefeitura

O prefeito de Ladainha, Réled Maikel, e a equipe da 
ACE-TO, durante a distribuição das cestas
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Opinião/Gerais
Emater-MG divulga lista 
com os classifi cados do 
Concurso Estadual de 

Qualidade dos Cafés de 
Minas Gerais

Já está disponível no 
site da Emater-MG a lis-
ta com os classifi cados 
para a segunda etapa do 
Concurso Estadual de 
Qualidade dos Cafés de 
Minas Gerais. As novas 
amostras de café devem 
ser entregues até o dia 5 
de novembro, nos escri-
tórios da Emater-MG. 
Os produtores selecio-
nados para a próxima 
etapa do concurso de-
vem entregar lotes com 
sacas de 60,5 quilos, 
café tipo 2, peneira 16 
com vazamento máximo 
de 5%, e umidade de 
10 a 12%. A coleta das 
amostras deve, obriga-
toriamente, ser acom-
panhada por um exten-
sionista da Emater-MG. 

Os cafés serão ava-
liados por uma comissão 
julgadora, formada por 
especialistas em cafés 
especiais. A produção 
dos cafés participan-

tes também passará por 
uma avaliação socio-
ambiental. As amostras 
serão submetidas à aná-
lise sensorial, de acordo 
com a metodologia da 
Associação de Cafés 
Especiais (SCA). Serão 
observados atributos 
como fragrância, aroma, 
sabor, acidez, corpo, 
uniformidade, ausência 
de defeitos, doçura, fi -
nalização, equilíbrio e 
avaliação global. Em sua 
18ª edição, o Concurso 
Estadual de Qualida-
de dos Cafés de Minas 
Gerais recebeu a inscri-
ção de 1.557 amostras.

A solenidade de en-
cerramento da premia-
ção será em dezembro. 
Nela, serão conhecidos 
os três primeiros coloca-
dos de cada região pro-
dutora em cada categoria 
e o grande campeão es-
tadual (a maior nota do 
concurso). Também será 

destacada a cafeicultora 
que obtiver a melhor 
pontuação entre os fi na-
listas. Em 2020, os cafés 
vencedores do concurso 
foram adquiridos por 
uma rede de supermer-
cados de Belo Horizonte 
por valores bem acima 
da média de mercado.

O Concurso de Quali-
dade dos Cafés de Minas 
Gerais é promovido pelo 
Governo de Minas Gerais, 
por meio da Emater-MG e 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
de Minas Gerais (Sea-
pa), em parceria com a 
Universidade Federal de 
Lavras (Ufl a), o Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do 
Sul de Minas e a Fun-
dação de Apoio ao Ensi-
no, Pesquisa e Extensão 
(Faepe). (Assessoria de 
Comunicação - Emater-
-MG - Jornalista respon-
sável: Sebastião Avelar).

América caiu do segundo 
para o quarto lugar

Por Humberto Barbosa

Com os resultados da 
sétima rodada do Mineiro 
Segunda Divisão, o Amé-
rica de Teófi lo Otoni, caiu 
da segunda posição, para 
o quarto lugar com 8 pon-
tos. O próximo adversário 
do América, Manchester, 
meteu 3 x 0 no Betis, que 
manteve um 0 x 0 contra 
o Mecão. Contagem que 
estava na quarta posição, 
subiu para o 2º lugar ao 
vencer o “Bicho Papão” 
Boston City por 1 x 0. A 
ordem de classifi cação do 
grupo (C) foi invertida: 
Manchester tem 11 pontos, 
Contagem 10, Boston 9, 

América manteve seus 8 
pontos, não participou dessa 
rodada. O Betis só conse-
guiu um pontinho, resultado 
do empate em casa, exata-
mente contra o América.

A oitava rodada no 
próximo fi nal de semana, 
o Betis recebe em Ouro 
Branco, o vice Contagem. 
O América faz seu segun-
do jogo em casa, contra o 
Manchester, que terminou 
com um empate sem gol, 
em Juiz de Fora. No fi nal 
de semana seguinte, dia 07 
de novembro, o América 
volta a jogar em casa, con-
tra o Boston City. Termina 

a primeira fase voltando 
à cidade de Ouro Branco, 
para tentar repetir a dose, 
da sua vitória (1 x 0) contra 
Contagem, jogo realizado 
no Mamudão de Governa-
dor Valadares. A essa altura 
do campeonato, tudo virou 
“mata-mata”. As chances 
do América são maiores, 
porque têm mais três jogos: 
contra Manchester, Boston 
e Contagem, exatamente 
os três primeiros colocados 
na tábua de classifi cação.

Gabriel do Varginha 
com 8 gols e Maycom do 
Araxá com 6 lideram a arti-
lharia. Os próximos jogos do 
América: domingo, dia 31, às 
10 horas contra Manchester. 
No outro domingo, dia 11 de 
novembro contra o Boston 
e finalmente, pela última 
rodada da primeira fase, no 
sábado, dia 13 de novembro 
às 15 horas, quando todos os 
seis jogos serão realizados 
no mesmo horário tenta sua 
última cartada pela classi-
fi cação, contra Contagem, 
novamente na cidade de 
Ouro Branco. A Federação 
Mineira ainda não publicou 
o número de torcedores auto-
rizados, e o América não re-
velou o valor dos ingressos.

Faleceu o mais antigo 
ortopedista da cidade

Morreu na última terça-
-feira (26), o médico or-
topedista Dr. Wilson Pires 
Neves, natural da cidade 
baiana de Itambé. Um dos 
médicos mais conhecido na 
região, que deixou além do 
seu extraordinário trabalho 
médico, foi empreendedor, 
e articulou com um grupo 
de colegas para fundar o 
Hospital São Lucas. Esteve 
à frente da direção dessa 
unidade hospitalar durante 
muitos anos. Foi um dos 
pioneiros a praticar técni-
cas modernas ortopédicas 
e cirúrgicas. Formou-se em 
medicina na capital Sal-
vador. Era viúvo de dona 
Eliana, que lhe deu três 
filhos, Fred, Wilsinho e 
Luciana. Morava em Teó-
fi lo Otoni há muitos anos.

Foi eleito deputado 

estadual com expressiva 
votação regional. Quando 
deputado elaborou inúmeros 
projetos de relevância para 
Teófi lo Otoni e região. Wil-
sinho, um dos seus fi lhos, 
mais de uma vez foi convi-
dado para assessorar os pre-
feitos da cidade. Durante sua 

vida era sofi sticado, tinha 
costumes de tratar amigos, 
colegas e pacientes de dife-
rentes classes sociais, com 
a mesma gentileza. Uma 
grande perda da nossa medi-
cina. Vai deixar saudades e 
fará muita falta no meio dos 
profi ssionais da medicina.

Dr. Wilson Pires Neves faleceu na terça-feira (26/10)
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Segurança Pública
Tático Móvel apreende 
arma de fogo no Bairro 

Novo Horizonte

Polícia Militar apreende 
arma de fogo e munições 

em Teófilo Otoni

Homem é preso com 
arma de fogo e pássaros 

em Novo Cruzeiro

Após denúncia Polícia 
Militar apreende arma de 
fogo em Novo Cruzeiro 

Teófilo Otoni - Du-
rante operação da Po-
lícia Militar no Bairro 
Novo Horizonte em Te-
ófilo Otoni na terça-feira 
(26/10), os militares do 
Tático Móvel depararam 
com um indivíduo em 
atitude suspeita, com um 
volume na cintura, e ao 
perceber a aproximação 
dos militares, ele fugiu 
entrou em uma residên-
cia e pulou vários mu-
ros, não sendo alcançado.

Os policiais fizeram 

Durante operação da 
Polícia Militar na segunda-
-feira (25/10), no Bairro 
Felicidade, em Teófilo Oto-
ni, os militares do Tático 
Móvel depararam com um 
indivíduo na Rua Suécia, e 
ao perceber a aproximação 
dos militares, ele fugiu, 
entrou em uma residência, 
pulou um muro, e não foi 
alcançado pela equipe.

Nas buscas pelo local 
onde ele estava os militares 
encontraram um revólver 
calibre 38, municiado com 

Na segunda-fe i ra 
(25/10), a Polícia Militar 
realizava uma operação no 
Distrito de Queixada, zona 
rural de Novo Cruzeiro, 
quando a equipe recebeu 
denúncia informando que 
uma pessoa que não quis 
se identificar com receio 
de represálias, relatou que 
um cidadão conhecido es-
taria comercializando dro-
gas dentro de sua residên-
cia onde funciona um bar.

Os militares foram até 
a residência, onde fizeram 
contato com o morador, 
informaram a ele sobre a 
denúncia, e ele negou que 
estaria comercializando dro-
gas, autorizou a entrada no 
local para procederem com 
as buscas. Na varanda, late-
rais e fundos da casa, foram 
vistos 08 pássaros da fauna 
silvestre brasileira sendo 
mantidos em cativeiro sem 

buscas pela localidade, 
na Rua Teodolino Fer-
reira, e encontraram um 
revólver calibre 22, mu-
niciado com 06 munições 

intactas e uma touca tipo 
ninja. (Informações/Foto: 
Assessoria de comuni-
cação organizacional do 
19º BPM, Teófilo Otoni).

06 munições intactas, além 
de um simulacro de arma 
de fogo e um aparelho 
celular. Os materiais fo-
ram encaminhados para 

a delegacia de Polícia Ci-
vil. (Informações/Foto: 
Assessoria de comuni-
cação organizacional do 
19º BPM, Teófilo Otoni).

licença do órgão competente.
No local não foram lo-

calizadas drogas ilícitas, 
mas, em um dos quartos 
foi encontrada uma espin-
garda polveira de fabrica-
ção caseira descarregada, 
sendo o homem preso em 
flagrante e conduzido à de-
legacia de Polícia Civil de 
Novo Cruzeiro, juntamente 
com a arma apreendida.

As gaiolas com as 
aves foram encaminhadas 
à Polícia Militar Ambiental 
para soltura dos pássaros 
no habitat natural e destrui-
ção das gaiolas. Equipe: 
tenente Thalles, sargento 
Thayse, cabo Figueira e 
soldado Calixto. (Informa-
ções/Foto: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).

 PRF apreende Jeep 
Renegade produto de 
crime em Teófilo Otoni

A Polícia Rodovi-
ária Federal em Teófilo 
Otoni fazia fiscalização 
em sua unidade opera-
cional nesta terça-feira 
(26/10), quando abordou 
um veículo Jeep Renega-
de transitando da cidade 
de João Monlevade/MG 
sentido a Posto da Mata/
BA. Ao receber ordem 
de parada o condutor 
hesitou, dando indí-
cios de fuga, ensejando 
uma ação mais vigoro-
sa dos policiais e isso 
aumentou a suspeição.

Ao verificar o veí-
culo, os agentes da PRF 
constataram que ele es-
tava com um boletim 
de ocorrência de uma 
locadora, "Localiza de 
Venda Nova", infor-

mando que teria sido 
adquirido por meio da 
ação de estelionatários. 
Sendo assim, o condutor 
foi preso em flagrante e 
encaminhado à delega-
cia de Polícia Civil para 
os procedimentos cabí-
veis à polícia judiciária.

O condutor de 56 
anos, natural de Mucuri/

BA, alegou que estaria 
levando o veículo de fa-
vor para um conhecido 
distante. Visite a PRF-
-MG no Facebook: /PR-
F191MG /Siga a PRF MG 
no Instagram: @prf_mg /
Setor de Comunicação 
Social: imprensa.mg@
prf.gov.br (Informações/
Foto: PRF, Teófilo Otoni).

Na tarde de terça-feira 
(26/10), a Polícia Militar 
realizava uma operação em 
Novo Cruzeiro, e a equipe 
recebeu denúncias anôni-
mas informando que na 
casa de um cidadão, situ-
ada no Córrego Igrejinha, 
zona rural do município, 
teria uma arma de fogo.

Os militares foram 
ao local, fizeram contato 
com o morador, que após 

ser cientificado sobre a 
denúncia, ele disse que 
havia uma espingarda que 
pertencia ao seu filho, 
falecido há muitos anos, 
dentro do quarto em que 
dormia, mostrou o local 
e autorizou a entrada da 
PM para pegar a arma. 
Foi localizada debaixo 
do colchão uma espin-
garda polveira de fabri-
cação caseira, descarre-

gada e empoeirada, sem 
indícios de uso recente.

A arma foi apreendida 
e encaminhada à delegacia 
de Polícia Civil de Novo 
Cruzeiro, para as pro-
vidências subsequentes. 
Equipe Patrulha Rural: te-
nente Thalles, cabos Ruan 
e Carvalho. (Informações/
Foto: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).
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REPUBLICAÇÃO
Pregão (Presencial) nº 12/2021. Aviso de Li-

citação. O SAAE de Itambacuri torna público que 
irá realizar as 8 horas e 30 minutos do dia 12 de 
novembro de 2021, licitação pública na modalidade 
Pregão (Presencial) para a contratação de FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS 
CIRURGICAS DESCARTAVEIS para o SAAE de 
Itambacuri. Os interessados poderão retirar o Edi-
tal no Edifício sede do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto, Rua Professor Mendonça, nº 36, CEP: 
39830-000, Centro, Itambacuri-MG ou solicitar o 
envio através do e-mail cplpregoeiro@hotmail.com. 
Informações complementares poderão ser obtidas 
através do telefone 33-3511-1405 ou 33- 984492518 
– Gilmar Pereira Duarte, Pregoeiro.

Publicação LegalDepoimento à CPI sugere vale-
tudo na venda de ativos da Cemig

Sob as diretrizes do 
governador Romeu Zema 
e do seu partido, o Novo, 
teria se instalado uma espé-
cie de vale-tudo na gestão 
da Companhia Energética 
do Estado de Minas Gerais 
(Cemig) para diminuir o 
tamanho e a importância 
da empresa no mercado, 
visando torná-la “privati-
zável”. Valeu até indicar 
conselheiros que votaram 
contra os interesses da 

Cemig e, assim, viabilizar 
a venda de ativos impor-
tantes por valor irrisório 
e em condições suspeitas.

Essa foi a conclusão do 
depoimento na manhã des-
ta terça-feira (26/10/21) 
de Luis Fernando Paroli 
Santos, ex-presidente da 
Light entre 2017 e maio de 
2019, à Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 

criada para investigar pos-
síveis irregularidades na 
gestão e o uso político da 
Cemig. A estatal mineira 
foi, ao longo de 13 anos, 
a maior acionista da Li-
ght, a principal empresa 
de energia que atua no 
Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o relato fei-
to pelo executivo aos 
deputados da CPI, essa 
suposta estratégica de 
desinvestimento e descré-

dito da Cemig, disfarçada 
de enxugamento em nome 
de maior efi ciência e foco 
no mercado mineiro, co-
meçou já em janeiro de 
2019, no primeiro mês 
do governo Zema, quando 
começaram a ser estuda-
das internamente formas 
de se desfazer, literal-
mente a qualquer preço, 
de ativos importantes 
da Cemig. (fl uminense - 
Foto: Luiz Santana).
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013030 - PAULO RAMOS BARROSO, divorciado, maior, motorista, 

nascido aos 18/07/1974, não informado lugar do nascimento, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Doze de Outubro, 348, Bairro São Cristóvão, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de BENTO RAMOS BARROSO e DIONELIA 
ALVES BARROSO; e VERALÚCIA SOARES DE MATOS, divorciada, 
maior, do lar, nascida aos 01/12/1979, não informado lugar do nascimento, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Doze de Outubro, 348, Bair-
ro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de HERMES SOARES DOS 
SANTOS e MARIA EMÍLIA SOARES DE MATOS; 

 013031 - MOISÉS PASSOS GUIMARÃES, solteiro, maior, carreteiro, 
nascido aos 05/12/1970, não informado lugar do nascimento, natural de Te-
ófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Patrocínio, 6, Bairro Fátima, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO RAMALHO GUIMARÃES e EDITE DE 
SOUZA PASSOS; e MARIA SELMA ALVES DA SILVA, solteira, maior, do 
lar, nascida aos 18/05/1972, não informado lugar do nascimento, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Patrocínio, 6, Bairro Fátima, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de  e ROSAMAR ALVES DA SILVA; 

 013032 - BRUNO FELLYPE KRUL DE ABREU, solteiro, maior, 
vendedor, nascido aos 03/01/2001, no Hospital Santa Rosália, natural de Te-
ófi lo Otoni-MG, residente na Rua Berilo, 101 A, Bairro Jardim das Acácias, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de BRUNO CATARINA DE ABREU e ALAIDE 
RAMALHO KRUL; e NAYARA LUZ SOUZA NEVES, solteira, maior, 
vendedora, nascida aos 03/07/2000, no Hospital Bemvindo Saúde, natural de 
Almenara-MG, residente na Rua Eliezer Mendes Souza, 375, Bairro Parque 
São João, Almenara-MG, fi lho(a) de MARCILIO DE SOUZA NEVES e 
MARIA DA PENHA SOUSA LUZ; 

 013033 - ADILSON DE SOUZA PEREIRA, divorciado, maior, po-
licial militar, nascido aos 19/10/1967, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Maria Francisca, 21, Bairro Palmeiras, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LEVI NERES PEREIRA e ADY DE SOUZA 
PEREIRA; e ALANA SANTOS LIMA, solteira, maior, professora, nascida aos 
06/09/1978, no Hospital São Miguel, natural de Jequitinhonha-MG, residente 
na Rua Maria Francisca, 21, Bairro Palmeiras, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
ANTONIO GERALDO LIMA PEREIRA e MARIA JOSE DOS SANTOS; 

Teófi lo Otoni-MG 27/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13030 a 13033

Para desidratar estatal e viabilizar privatização, direção teria trocado 
conselheiros para fechar negócios com prejuízo

Ex-presidente da Light levantou dúvidas sobre decisões da Cemig 
de vender sua parte na Renova e depois na própria companhia

Comissão Parlamentar de Inquérito da Cemig ouve o Senhor Luis 
Paroli Santos, ex-presidente da Light na condição de testemunha

www.diariotribuna.com.br



8 Quinta-feira, 28 de outubro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Publicidades

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

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

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 


