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Mulher é suspeita 
de envolvimento em 

homicídio em Nanuque
 Página 7

Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br

Polícia Militar participa de 
reunião sobre violência 

doméstica contra a mulher

Poté – A Polícia Militar participou de uma reunião na Sede do CREAS de Poté, 
na manhã de quarta-feira (01/12), com o Poder Judiciário, Defensoria Pública, CRE-
AS e Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de formar a rede de enfrenta-
mento à violência doméstica e familiar contra a mulher naquele município e nivelar 
ações frente a essas ocorrências que tem aumentado nos últimos anos. Página 7

Procon-MG lança 
cartilha com dicas para 
não cair nos golpes do 

empréstimo consignado
As questões relacio-

nadas a problemas finan-
ceiros sempre estiveram 
entre os assuntos mais 
reclamados nos órgãos de 
proteção e defesa do con-
sumidor. Em 2021, como 
possível reflexo da pan-
demia da Covid-19, esse 
quadro de vulnerabilidade 
dos consumidores frente 
aos problemas financeiros 
se agravou. Página 2

PM faz simulação de 
atendimento de ocorrência 

de ataque a agências 
bancárias em Teófilo Otoni

A Polícia Militar de 
Minas Gerais, por meio 
do 19º Batalhão de Teófi-
lo Otoni, desencadeou na 
noite de terça-feira (30/11), 
uma simulação de uma 
ocorrência de ataques a 
instituições financeiras, ar-
rombamento de caixas ele-
trônicos, uma modalidade 
criminosa conhecida como 
o “novo cangaço”. O evento 
foi realizado na área central 
de Teófilo Otoni. Página 6

Centro de Apoio às Câmaras 
Municipais (CEAC) completa 

15 anos de existência
Atuando para fortale-

cer a relação da Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG) com 
os legislativos mineiros, 
o Centro de Apoio às Câ-
maras Municipais (Ceac) 
completou 15 anos de 
existência no último dia 
28 de novembro. Página 3
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Cidade/Gerais
Ministério da Saúde 
lança campanha de 

combate ao mosquito 
transmissor da Dengue, 

Zika e Chikungunya
Ele tem em média 

um centímetro de ta-
manho, possui riscos 
brancos nas patas, na 
cabeça e no corpo, e é 
o principal transmissor 
de vírus causadores de 
três doenças perigosas: 
Dengue, Zika e Chi-
kungunya. Seu nome 
pode até ser difícil de se 
pronunciar, mas o com-
bate ao mosquito Aedes 
aegypti é tão simples e 
fácil que pode ser feito 
no quintal de casa. Para 
incentivar os brasileiros 
a colocarem na rotina 
uma iniciativa que pode 
salvar vidas, o Minis-
tério da Saúde lançou 
nesta terça-feira (30), a 
campanha “Combata o 
mosquito todo dia”. No 
Ministério, é a Vigilân-
cia em Saúde (SVS) que 
fortalece e amplia as 
ações de vigilância epi-
demiológica. Entre suas 
ações estão incluídos 
os programas nacionais 
de combate a doenças 
transmitidas por vetores.

Combata o mos-
quito todo dia - A cam-
panha tem como objeti-
vo informar e mobilizar 
gestores públicos, profis-
sionais de saúde e toda 
sociedade sobre a im-
portância de intensificar 
e manter por todo o ano 
as ações de eliminação 
de focos do mosquito 
Aedes aegypti, espe-
cialmente, neste período 
que antecede o verão. A 
intenção é evitar surtos 
e epidemias das doenças 
causadas pelos arboví-
rus transmitidos pelo 
vetor. Por terem grande 
impacto em saúde pú-
blica e não possuírem 
vacina nem tratamento 
específico, impedir a 
proliferação do mosquito 
é a principal arma para 
reduzir casos e óbitos.

Dados da Secretaria 
de Vigilância em Saúde 
(SVS) apontam que o 
País registra tendência 
de queda no número de 
casos e óbitos por dengue 
em 2021 em comparação 
com o ano anterior. Até 
novembro, foram notifi-
cados 494.992 casos, o 
que representa queda de 
46,6% em comparação 

com o mesmo período 
de 2020, que registrou 
927.060 casos. Já o núme-
ro de óbitos pela doença 
apresenta uma redução de 
62% dos óbitos confirma-
dos. Em 2021 foram 212, 
enquanto que o ano de 
2020 registrou 564 óbitos.

Com relação aos ca-
sos e óbitos pela Chi-
kungunya o número de 
casos aumentou em 2021, 
diferente do número de 
óbitos que caiu 64%. Este 
ano, foram registrados 
90.147 casos e 10 óbitos 
em todo o País. Todas 
as regiões apresentaram 
aumento nas notificações 
em comparação com o 
ano de 2020, sendo a 
Região Sudeste a com 
maior incidência. Os três 
estados que mais regis-
traram casos da doen-
ça foram Pernambuco 
(29,7 mil), São Paulo 
(18,1 mil) e Paraíba (nove 
mil), respectivamente.

Entre as principais 
arboviroses de circulação 
urbana, dengue, Zika e 
chikungunya, Zika foi 
a única que não regis-
trou óbitos em 2021. Ao 
todo, foram registrados 
5.710 casos prováveis 
em todo o Brasil, queda 
de 17,6% em compara-
ção com o mesmo pe-
ríodo de 2020 no País. 
Porém, as únicas regiões 
que registraram aumento 
no número de casos de 
Zika, em relação ao ano 
anterior, foram a Norte 
(28,3%) e a Sul (36,6%).

Medidas adotadas 
pelo Ministério da Saú-
de - O Ministério da Saú-
de tem tratado as arbo-
viroses com prioridade, 
ainda que enfrentando 
uma pandemia como a 
da Covid-19. A pasta tem 
dado apoio técnico, além 
da oferta de insumos para 

o combate ao vetor. Até 
novembro deste ano, fo-
ram adquiridos mais de 
80 milhões de tabletes do 
larvicidas, dos quais, mais 
de 21 milhões já foram 
distribuídos aos estados e 
ao Distrito Federal. A ex-
pectativa é que em 2022 
sejam adquiridos mais de 
84 milhões de tabletes.

Além disso, mais de 
277 milhões de litros do 
adulticida foram adquiri-
dos e 165 milhões de litros 
distribuídos às unidades 
federadas. Outra medida 
adotada pelo Ministério 
da Saúde foi a aquisição 
de mais de 22 mil quilos 
do inseticida utilizado 
em pontos estratégicos. 
Desses, mais de cinco mil 
quilos foram distribuídos.

Ações para comba-
te ao mosquito - Ações 
simples podem ajudar 
no combate ao mosquito 
Aedes aegypti e o se-
gredo está nos cuidados 
com os diferentes am-
bientes, principalmente 
no quintal de casa. Toda 
comunidade precisa estar 
ciente que é papel de to-
dos evitar a proliferação 
do Aedes aegypti. Entre 
as medidas que podem 
ser adotadas estão: evitar 
água parada em pequenos 
objetos, pneus, garrafas e 
vasos de planta; manter a 
caixa d’água sempre fe-
chada e realizar limpezas 
periódicas; vedar poços 
e cisternas; descartar o 
lixo de forma adequada.

Os gestores devem 
também reforçar a lim-
peza urbana, promover 
ações educativas nas es-
colas e estimular ações 
conjuntas entre diversos 
setores como saúde, edu-
cação, saneamento e meio 
ambiente, segurança pú-
blica, entre outros. (Fon-
te: Ministério da Saúde).

Procon-MG lança 
cartilha com dicas para 
não cair nos golpes do 

empréstimo consignado

Boletim Epidemiológico 
dos casos de Dengue, Zika 

e Chikungunya (29/11/2021)

As questões relacio-
nadas a problemas finan-
ceiros sempre estiveram 
entre os assuntos mais 
reclamados nos órgãos de 
proteção e defesa do con-
sumidor. Em 2021, como 
possível reflexo da pan-
demia da Covid-19, esse 
quadro de vulnerabilidade 
dos consumidores frente 
aos problemas financeiros 
se agravou. Dados extra-
ídos dos atendimentos 
feitos pelos Procons, em 
Minas Gerais, mostram 
que somente neste ano 
o tema correspondeu a 
38,88% dos atendimentos.

É nesse contexto de 
ocorrência de muitas frau-
des financeiras envolvendo 
empréstimos consignados 
que o Procon-MG está 
lançando a Cartilha: “Em-
préstimo consignado: guia 
para não cair em ciladas”. 
Nela os consumidores en-
contrarão dicas como quais 
cuidados ter antes de con-
tratar o empréstimo, onde 
reclamar e o que fazer se 
forem vítimas de golpes.

Aumento nas recla-
mações - Na plataforma 
Consumidor.gov.br o au-
mento foi de 441% sobre 
a ocorrência classificada 
como “Cobrança por ser-
viço/produto não contra-
tado/não reconhecido/não 

Desde o boletim pu-
blicado em 19/06/2020, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-MG) passa a 
divulgar também os casos 
confirmados de dengue, 
chikungunya e Zika. Até 
29/11, Minas Gerais re-
gistrou 24.065 casos pro-
váveis (casos notificados 
exceto os descartados) 
de dengue. Desse total, 
15.255 casos foram con-
firmados para a doença. 
Foram confirmados 6 óbi-
tos por dengue em Minas 
Gerais até o momento.

Em relação à Febre 
Chikungunya, foram re-
gistrados 6.323 casos 
prováveis da doença e, 
desse total, 5.344 casos 

solicitado”. No ranking 
do Banco Central houve 
aumento de 56% nos re-
gistros de reclamações 
sobre as operações classi-
ficadas como “Oferta ou 
prestação de informação 
sobre crédito consignado 
de forma inadequada”.

As reclamações relati-
vas a crédito consignado, 
para o público em geral, 
também tiveram aumento 
de 172%. O crescimento 
no número de demandas 
foi registrado de janeiro 
a setembro de 2021, em 
comparação ao mesmo 
período de 2020, quando 
as queixas saltaram de 
16.683 para 45.402, sen-
do o 10º problema mais 
reclamado. Esses dados 
foram extraídos do Sindec 
e publicados pela Empresa 
Brasil de Comunicação.

Assim como os pro-
blemas financeiros, o nú-

mero de golpes também 
aumentou. De acordo com 
a Federação Brasileira 
dos Bancos, houve um 
aumento de 60% das frau-
des relacionadas ao setor 
financeiro, durante o perí-
odo da pandemia, em que 
as transações eletrônicas 
foram incrementadas pela 
necessidade dos consumi-
dores. Os alvos principais 
são os idosos aposentados 
e pensionistas do INSS, 
gerando um grande au-
mento do “golpe do falso 
empréstimo consignado”.

Acesse a cartilha na 
versão digital através do 
site: https://www.mpmg.
mp.br/data/files/33/43 
/2A/E7/0501D710 3A5B-
50D7760849A8 /Empresti-
mo%20Consignado_%20
guia%20para%20nao%20
cair%20em%20ciladas.
pdf (MPMG, assessoria de 
comunicação integrada).

foram confirmados. Foi 
confirmado 1 (um) óbi-
to por chikungunya em 
Minas Gerais até o mo-
mento. Já em relação à 
Zika, foram registrados 
95 casos prováveis e, des-
se total, 25 confirmados. 
Não foram confirmados 
óbitos por zika em Minas 
Gerais até o momento.

Minas Gerais viven-
ciou quatro Epidemias de 
Dengue nos anos de 2010, 
2013, 2016 e 2019. Em 
2019 foram notificados 
474 mil casos prováveis 
e 188 óbitos por dengue. 
Em 2020 foram notificados 
84.636 casos prováveis 
e 13 óbitos por dengue. 
(Informações: SES-MG).

www.diariotribuna.com.br

Apesar de o País registrar tendência de queda em número de 
casos e óbitos por Dengue, Zika e Chikungunya, há estados 

apresentando alta; Minas Gerais registra, até novembro, 20.624
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Gerais
Municípios 
mineiros 

receberam a 
24ª parcela do 
acordo judicial

As prefeituras mi-
neiras receberam no dia 
29 de novembro a 24ª 
parcela do acordo judi-
cial entre a Associação 
Mineira de Municípios 
(AMM) e o governo 
de Minas Gerais, com 
mediação do Tribunal 
de Justiça do Estado de 
Minas Gerais (TJMG), 
para a quitação do con-
fisco de R$ 7 bilhões da 
cota-parte dos municí-
pios sobre os valores do 
ICMS, IPVA e Fundeb. 
Pelo acordo, homologa-
do pelo TJMG, o Estado 
vai pagar a dívida em 33 
parcelas. As 24 primeiras 
já foram quitadas entre os 
meses de janeiro de 2020 
a novembro de 2021.

O pres idente  da 
AMM, Julvan Lacer-
da, que encabeçou o 
acordo representando os 
853 prefeitos mineiros, 
comemora e destaca o 
papel do executivo es-
tadual para solucionar 
a questão. “Em abril de 

2019, fizemos o maior 
acordo da história do ju-
diciário mineiro, visando 
solucionar o calote que o 
governo de Minas estava 
dando nos municípios. 
E, agora, o governador 
Romeu Zema, se mos-
trando um gestor sério, 
confirma que cumprirá 
as datas estabelecidas 
nesse acordo”, confir-
ma. Confira os valores 
referentes ao pagamento 
da dívida do Estado com 
os municípios (ICMS 
e Fundeb de 2018), no 
portal do afiliado. Cli-
car na aba Repasses e 
Transferências e sele-
cionar: AC ICMS, AC 
FUNDEB, AC IPVA.

Observação - O pa-
gamento dessas parcelas 
faz parte do conjunto de 
medidas de socorro eco-
nômicas anunciadas pelo 
governo estadual para 
que as administrações 
municipais consigam en-
frentar melhor os desafios 
impostos pela pandemia. 

Centro de Apoio às Câmaras Municipais 
(CEAC) completa 15 anos de existência

Atuando para fortalecer 
a relação da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) com os legislati-
vos mineiros, o Centro de 
Apoio às Câmaras Muni-
cipais (Ceac) completou 
15 anos de existência no 
último dia 28. Neste dia, 
em 2006, um debate sobre 
reforma tributária realizado 
no Plenário da Casa marcou 
sua inauguração oficial. 
Minas conta hoje com 8.480 
vereadores e cerca de 15 
mil servidores e assessores 
nas câmaras, público que 
desde então tem no Ceac 
um ponto de referência em 
conhecimento, serviços 
e troca de experiências.

"Os representantes mu-
nicipais são um dos públicos 
prioritários da nossa política 
de comunicação. O fortale-
cimento dessa relação entre 
o legislativo estadual e as 
câmaras faz com que a As-
sembleia esteja ainda mais 
próxima dos municípios e 
de todos os mineiros, afir-
ma Luísa Luna, diretora de 
Comunicação Institucional 
da Assembleia, área em 
cuja estrutura está o Ceac.

De acordo com a Deli-
beração 2.381, de 2006, que 
instituiu o centro, o órgão 
funciona como espaço insti-
tucional de relacionamento, 
com os objetivos de estimu-
lar a integração da ALMG 
com as demais casas legis-
lativas de Minas e atender 
demandas de vereadores e 
assessores, compartilhando 
informações e vivências do 
Poder Legislativo. Outro 
objetivo é sistematizar o 
conhecimento relativo às 
câmaras, a fim de subsi-
diar as ações da ALMG no 
interior do Estado. Entre 
os diversos serviços dis-
ponibilizados pelo Ceac, 
estão palestras e cursos de 
capacitação, a distância e 

presencial, em parceria com 
a Escola do Legislativo.

As câmaras também 
têm no Ceac um canal para 
esclarecimento de dúvidas 
sobre o processo legislativo 
e o exercício do mandato 
parlamentar. Há ainda o 
Banco de Jurisprudência, 
que reúne informações so-
bre legislação e decisões 
judiciais de interesse das 
câmaras. As demandas 
são recebidas via portal 
da ALMG, no Fale com o 
Ceac, por correio eletrônico 
ou telefone. Excepcional-
mente, no atual momento 
de pandemia de Covid-19, 
o atendimento presen-
cial ainda está suspenso.

Desde julho de 2009, 
quando as demandas recebi-
das e atendidas pelo centro 
passaram a ser registradas 
no Sistema de Interação com 
o Cidadão (SIC) da ALMG, 
o Ceac recebeu e proces-
sou até aqui quase 3.500 
demandas, sendo a maioria 
de câmaras municipais e 
apresentadas pela internet.

Boletim do Ceac - 
Além de um vasto material 
disponibilizado para con-
sulta, o centro ainda oferece 
o Boletim do Ceac, criado 
para o intercâmbio de expe-
riências e de conhecimentos 
entre vereadores e assesso-
res parlamentares, visando 
ao aprimoramento conjunto 
das casas legislativas. O 
informativo traz a agenda 
da ALMG no interior do 
Estado, oferta de cursos de 
capacitação e eventos, pro-
movidos pela Assembleia 
ou por outras instituições, 
além de jurisprudência e 
publicações de interesse 
dos legislativos municipais.

O boletim traz ainda 
notícias sobre Inovações 
Democráticas, valorizando 
e divulgando ações desen-
volvidas em câmaras e que 

possam ser de interesse 
para outras, multiplicando 
atividades bem-sucedidas. 
O boletim superou a marca 
de 500 edições ordinárias, 
além de outras 11 extraor-
dinárias, tendo atualmen-
te quase 6.600 assinantes 
cadastrados, de todas as 
853 câmaras municipais, 
que recebem por e-mail a 
publicação, também aces-
sível ao público em geral.

Eleições - Pela quarta 
vez em início de novas 
legislaturas municipais, 
também este ano o Ceac 
e a Escola do Legislativo 
ofereceram atividades de 
capacitação para vereadores 
recém-eleitos, seus assesso-
res e servidores de câmaras. 
Já nos anos em que ocorrem 
eleições municipais, o Ceac 
ainda realiza, em parceria 
com a TV Assembleia, a 
mesa-redonda "Limites 
legais das câmaras em ano 
eleitoral”, tirando dúvidas 
sobre o que muda no dia a 
dia do legislativo municipal 
em função das eleições. 

O Ceac ainda parti-
cipa, também ao lado da 
Escola do Legislativo, do 
programa Encontros com 
a Política, que leva às câ-
maras palestras sobre te-
mas de interesse do Poder 
Legislativo e que este ano 
foi realizado de modo vir-
tual em parceria com as 
câmaras de Betim, Sete 
Lagoas (ambos na RMBH), 
Lagoa Dourada e Pedro 
Leopoldo (Região Central).

Centro sistematizou 
demandas e serviços - 
Primeira coordenadora do 
Ceac, Daniela Santiago, 
hoje gerente-geral de Rela-
ções Públicas e Cerimonial 
da Assembleia, destaca que 
na época da criação do cen-
tro a ALMG já tinha ações 
voltadas para as câmaras, a 
exemplo de cursos de capa-

Com diversos serviços, Ceac favorece troca de experiências e estreita relacionamento 
entre Assembleia Legislativa de Minas Gerais e legislativos mineiros

Câmaras também têm no Ceac um canal para esclarecimento de dúvidas sobre o processo
 legislativo e o exercício do mandato - Foto: Guilherme Bergamini

citação oferecidos por meio 
da Escola do Legislativo.

Muitas das câmaras 
também já tinham a ALMG 
como referência no pro-
cesso legislativo e procu-
ravam conhecer como a 
Casa lidava com questões 
também administrativas, 
em áreas como de recursos 
humanos e de cerimonial. 
“Como os professores iam 
às câmaras para dar os cur-
sos, viraram referência e 
fomos vendo que havia 
essa demanda por mais 
conhecimento e serviços. 
O que o Ceac fez foi orga-
nizar esse relacionamento”, 
recorda Daniela Santiago.

A ideia foi reunir aquilo 
que existia, mas que estava 
disperso, resume ela. "Ao 
mesmo tempo houve na-
quele momento um posi-
cionamento da área de criar 
algo que pudesse também 
promover o intercâmbio 
entre as câmaras, com me-
canismos para a troca de 
experiências entre elas”, 
frisa Daniela Santiago.

Gabinetes - A relação 
do Ceac com os deputados 
e vice-versa também foi 
bastante pensada à época. 
“Um cuidado importante 
foi deixar claro que não es-
távamos, com o Ceac, subs-
tituindo o contato dos ve-
readores com os gabinetes 
dos deputados estaduais”, 
destaca Daniela Santiago.

Dessa forma, o centro 
funciona desde o primeiro 
momento como um suporte 
ao trabalho dos gabinetes 
parlamentares da ALMG, 
estando à disposição dos 
mandatos para auxiliá-los 
com informações que pos-
sam ser úteis ou comple-
mentares ao trabalho que 
é próprio dos gabinetes, 
somando esforços, diz a 
gerente-geral de Relações 
Públicas e Cerimonial.

Daniela Santiago ain-
da destaca que desde sua 
origem o Ceac adota uma 
metodologia de atendi-
mento e resposta que não 
leve a interferências de 
um Poder sobre o outro. 
Segundo ela, a ALMG tem 
sido procurada por assem-
bleias de outros estados, 
interessadas em conhecer o 
trabalho do Ceac, e recente-
mente foi acionada também 
pela Câmara dos Depu-
tados no mesmo sentido.
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Gerais
Presidente do TJMG recebe 
Medalha Dom Pedro II do 

Corpo de Bombeiros
O pres idente  do 

Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, desem-
bargador Gilson Soares 
Lemes, recebeu nesta 
quarta-feira (01/12) a 
Medalha da Ordem do 
Mérito Dom Pedro II, 
concedida pelo Corpo 
de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (CBMMG). 
O desembargador Sérgio 
André Xavier e o juiz 
auxiliar da Presidência 
Jair Francisco dos Santos 
receberam moeda come-
morativa da corporação.

O chefe de Gabinete 
da Presidência, Alexan-
dre Ramos Souza; e os 
servidores da Diretoria 
Executiva de Engenharia 
e Gestão Predial (Den-
gep), Sérgio Luiz Alves, 
Ricardo Malta, Augusto 
Damasceno, José Luiz 
Cunha, Walner Rogério 
de Mendonça, Maurí-
lio Monteiro e Patrícia 
Mara de Souza Silva, 
foram agraciados com 
o Diploma de Colabo-
rador Benemérito do 
Corpo de Bombeiros.

A solenidade foi con-
duzida pelo comandan-
te-geral do CBMMG, 
coronel Edgar Estevo 
da Silva. A Medalha da 
Ordem do Mérito Dom 
Pedro II é concedida, 
anualmente, para home-
nagear autoridades, per-
sonalidades e militares 
que contribuíram para 
o crescimento e fortale-
cimento da corporação.

Perícia e trabalho 
em equipe – O presidente 
do TJMG, desembargador 
Gilson Soares Lemes, 
destacou que recebe a 
Medalha da Ordem do 
Mérito Dom Pedro II pelo 
reconhecimento de que, 
no exercício de sua função 
pública, “motivado por 
forte senso de dever cívi-
co, e tendo sempre como 
norte o bem comum”, tem 
podido “contribuir para o 
crescimento e o fortaleci-
mento de uma corporação 
como o Corpo de Bom-
beiros de Minas Gerais”.

O presidente Gilson 
Soares Lemes ressaltou 
que o CBMMG é uma 
instituição que conta com 
mais de seis mil bombei-
ros militares, "soldados 
prontos a se apresen-
tarem, onde quer que 
alguém precise de ajuda; 
homens e mulheres vo-
cacionados e aguerridos, 
que orgulham nossa Mi-
nas Gerais". Ele lembrou 

que foi paraninfo da turma 
que se formou no Curso 
de Formação de Soldados 
do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais, 
em 31 de julho de 2021. 
"Naquela oportunidade, 
registrei em meu discur-
so a precisão, perícia, 
coragem e trabalho em 
equipe, marcas da corpo-
ração de bombeiros mi-
litares de Minas Gerais".

O coronel Edgar Es-
tevo da Silva disse que o 
TJMG tem sido um cons-
tante parceiro do Corpo 
de Bombeiros, e a home-
nagem aos integrantes do 
Poder Judiciário estadual 
fortalece essa relação. Ele 
lembrou que a parceria 
começou em 2013, quan-
do houve uma solicitação 
para vistoria interna de 
prevenção contra incêndio 
da então unidade sede do 
TJMG, na Rua Goiás, em 
Belo Horizonte. “A par-
tir dessa data, foi criada 
uma rotina de trabalho, 
juntamente com o Gabi-

nete da Presidência e a 
Dengep, para fomentar a 
segurança e proteção ao 
público interno e externo 
que utiliza as unidades 
prediais sob a responsabi-
lidade do TJMG”, afirmou.

O coronel Edgar Este-
vo da Silva registrou que 
mais de 170 prédios já fo-
ram vistoriados, inclusive 
a atual sede do Tribunal de 
Justiça. "Já foi incorporada 
na rotina de trabalhos do 
TJMG a vistoria presencial 
de bombeiros nas novas 
obras de construção de 
fóruns." O comandante-
-geral do CBMMG es-
clareceu que a parceria 
com o TJMG resultou na 
formação de 1.228 briga-
distas em 15 prédios do 
Judiciário mineiro. Para 
2022, há a previsão de reci-
clagem desses brigadistas 
e formação de outros 350. 
(Diretoria Executiva de 
Comunicação – Dircom - 
Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais – TJMG / Cré-
dito: Cecília Pederzoli).

Comenda foi outorgada em reconhecimento a iniciativas de apoio à corporaçãoEvento de premiação foi realizado em São Paulo pela 
revista Globo Rural e Editora Globo

Emater Minas Gerais  
recebe prêmio Melhores 

do Agronegócio 2021

A Emater-MG recebeu 
na noite da última terça-
-feira (30/11) o prêmio 
Melhores do Agronegócio 
2021, concedido pela re-
vista Globo Rural e Edi-
tora Globo, na categoria 
Serviços Agropecuários. 
A premiação é feita com 
base em dados coletados 
pela Serasa Experian rela-
tivos ao exercício de 2020. 
As empresas participantes 
são avaliadas por desem-
penho e gestão, e listadas 
as maiores em mais de 20 
segmentos do agronegócio.

A cerimônia de pre-
miação foi realizada em 
São Paulo e transmitida 
ao vivo por todas as plata-
formas digitais da Globo 
Rural. A Emater-MG foi 
representada no evento 
pelo diretor-presidente da 
empresa, Otávio Maia, 
que participou de forma 
on-line. “A Emater tem a 
missão de promover o de-
senvolvimento sustentável, 
por meio da assistência 
técnica e extensão rural, 
assegurando a melhoria 
da qualidade de vida da 
sociedade mineira. É uma 
empresa pioneira no setor, 
com 73 anos de história, 
de caminhada junto com o 
produtor rural. Hoje esta-
mos em 806 municípios de 
Minas Gerais, por meio de 
convênio com as prefeitu-
ras. Atendemos, aproxima-
damente, 350 mil produto-
res rurais por ano. Estamos 
muito honrados. O nosso 

foco são os agricultores 
familiares e eles também 
estão de parabéns por este 
prêmio”, declarou Otávio 
Maia. Em 2020, a Emater-
-MG, empresa vinculada à 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
de Minas Gerais (Seapa), 
conquistou o segundo lu-
gar, também na categoria 
Serviços Agropecuários.

Análise das empresas 
- A análise das empresas 
atuantes no setor do agro-
negócio é feita com base 
nos questionários e nas 
demonstrações contábeis 
enviados à Serasa Expe-
rian, como também nas 
demonstrações contábeis 
divulgadas no mercado. A 
avaliação também leva em 
consideração resultados e 
aspectos sobre responsa-
bilidade socioambiental.

As empresas são clas-
sificadas segundo sua ati-
vidade principal. Em 2021 
foram mais de 20 segmen-
tos analisados: Alimentos e 
Bebidas; Atacado e Varejo; 
Aves e Suínos; Bioener-
gia; Comércio Exterior; 
Cooperativas; Defensivos 
Agrícolas; Fertilizantes; 
Frutas, Flores e Hortaliças; 
Indústria de Café; Indús-
tria de Carne; Indústria 
de Soja e Óleos; Laticí-
nios; Máquinas e Equi-
pamentos Agropecuários; 
Massas e Farinhas; Nu-
trição Animal; Papel, Ce-
lulose e Reflorestamento; 
Produção Agropecuária; 

Saúde Animal; Semen-
tes; Orgânicos; Pescados 
e Serviços Agropecuários.

A análise com base 
nos índices financeiros tem 
peso de 70% na nota final, 
e o índice de responsabi-
lidade socioambiental, de 
30%. Em 2020, mais de 
600 companhias abriram 
seus balanços financeiros 
e responderam aos ques-
tionários. Um dos grandes 
destaques deste ano é o 
faturamento líquido das 
500 maiores companhias 
participantes da pesquisa. 
Pela primeira vez, a ci-
fra superou R$ 1 trilhão, 
18% acima do resultado 
obtido no ano anterior.

"A evolução desse va-
lor mostra, mais uma vez, 
a força e a capacidade do 
setor para se adaptar, ino-
var, e sobretudo, resistir à 
mais inesperada crise que o 
mundo viveu neste século. 
Mesmo durante a pande-
mia do novo coronavírus, 
com isolamento social e 
paralisação do comércio, a 
cadeia produtiva manteve-
-se firme, produtiva, criou 
novos protocolos, garantiu 
o abastecimento interno 
e ainda aumentou signi-
ficativamente as vendas 
de diversos produtos para 
os mercados mais exi-
gentes", resume Cassiano 
Ribeiro, editor-chefe da 
Globo Rural. (Assessoria 
de Comunicação – Emater-
-MG - Jornalista respon-
sável: Marcelo Varella).

O desembargador Sérgio André Xavier (centro) recebeu uma 
moeda comemorativa do Corpo de Bombeiros de MG

Coronel Edgar Estevo da Silva condecora o 
presidente do TJMG, Gilson Soares Lemes, com a Medalha

 da Ordem do Mérito Dom Pedro II

O juiz auxiliar da Presidência Jair Francisco dos Santos também 
foi agraciado com uma moeda comemorativa do CBMMG
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Esportes/Gerais

Aeroporto retoma 
voos comerciais - Aviões 
voltaram a pousar e decolar 
do Aeroporto Regional do 
Vale do Aço, nesta semana. 
A unidade ficou um ano 
e meio de portas fecha-
das, depois que a Agência 
Nacional de Aviação Ci-
vil interditou o local por 
problemas na pista. Uma 
solenidade na manhã desta 
quarta-feira, 01, marcou 
a retomada dos voos. O 
aeroporto recebeu restau-
ração na pavimentação da 
pista de pouso e decolagem 
e sinalização horizontal. 
O reparo da pista custou 
pouco mais de R$13 mi-
lhões, mas existem planos 
mais ambiciosos para a 
região. Um deles é colo-
car o Aeroporto Regional 
do Vale do Aço entre os 
três maiores e melhores 
do interior de Minas Ge-
rais. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

 PJF reforça imuni-
zação - Nos últimos dias, 
algumas cidades brasileiras 
registraram aumento no 
número de casos de gripe, 
como o Rio de Janeiro, 
que enfrenta um surto de 
H3N2. Em Juiz de Fora, 
o vírus também desperta 
preocupação. Apenas no 
fi nal de novembro, foram 
confi rmados sete novos ca-
sos de Infl uenza na cidade, 
de acordo com a Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF). Com 
isso, a Secretaria de Saúde 
reforçou a campanha de 
vacinação contra a doença, 
já que a imunização pro-
tege contra os principais 
vírus da gripe em circu-
lação no Brasil, como o 
H3N2, H1N1 e Infl uenza 
B. Até o próximo dia 17, as 
unidades básicas de saúde 
(UBSs) e o PAM-Marechal 
vacinam todas as pessoas 
com mais de 6 meses em 
Juiz de Fora. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Mercado de cervejas 
pode aumentar - O merca-
do das cervejas artesanais, 
em Minas Gerais, deve fe-
char 2021 com um cresci-
mento de 30% em relação 
ao fi nal do ano passado. O 
setor voltou a fi car aque-
cido principalmente com 
o aumento da vacinação 
contra a covid-19. Segundo 
o vice-presidente do Sindi-
cato das Indústrias de Cer-

veja e Bebidas em Geral 
do Estado de Minas Gerais 
(SindBebidas) e presidente 
da Federação Brasileira 
das Cervejarias Artesanais 
(Febracerva), Marco Fal-
cone, o volume de pedidos 
está muito maior depois da 
reabertura de bares e res-
taurantes’. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

Encontro virtual fe-
minino - Uma pesquisa 
do Sebrae com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), fei-
ta em setembro deste ano, 
aponta que os pequenos ne-
gócios do país comandados 
por mulheres (74%) foram 
mais afetados pela queda 
do faturamento do que 
microempresas conduzidas 
por homens (69%). Apesar 
de serem aparentemen-
te as mais prejudicadas, 
as donas de negócios es-
tão menos endividadas do 
que o público masculino, 
além de mais antenadas 
às novidades do mercado. 
Um exemplo disso é a 
adesão ao Pix, que mais 
de 80% das empreendedo-
ras brasileiras já aceitam 
como forma de pagamen-
to. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Votação adiada no-
vamente - Manifestantes 
favoráveis e contrários ao 
projeto de lei que pretende 
estabelecer cota racial nos 
concursos públicos muni-
cipais de Juiz de Fora lota-
ram a audiência do plená-
rio da Câmara Municipal 
nesta semana. A votação 
em segundo turno do dis-
positivo, todavia, acabou 
adiada, pela segunda vez, 
por um pedido de vista da 
vereadora Cida Oliveira, 
que é uma das três auto-
ras da matéria, ao lado 
de Laiz Perrut e Tallia 
Sobral. A proposta suge-
re a reserva de 20% das 
vagas disponibilizadas 

em seleção pública para o 
preenchimento de cargos 
efetivos no funcionalismo 
públicos municipal para 
negros e pardos. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora).

Pouso Alegre rece-
berá indústria chinesa
- A Prefeitura Municipal 
de Pouso Alegre anun-
ciou mais uma empresa 
para o distrito industrial 
da cidade. YOFC, em-
presa chinesa fabricante 
de fibras ópticas, cabos 
ópticos e soluções inte-
gradas, irá investir R$ 75 
milhões no município. A 
empresa está cotada nas 
bolsas de Hong Kong e 
Shangai, é fornecedora 
líder global de pré-formas 
de fibra óptica, fibras e 
cabos ópticos e também 
produz outros itens de 
tecnologia. Presente em 
mais de 70 países, a YPFC 
elegeu Pouso Alegre para 
instalar mais uma unidade 
que irá produzir cabos 
e soluções para teleco-
municações. (Diário Re-
gional - Pouso Alegre)

Unisiminas quer re-
tomar o projeto - A Mi-
neração Usiminas (Musa) 
deve retomar o Projeto 
Compactos nos próximos 
anos. Lançada em 2008, 
juntamente com o Friá-
veis, a iniciativa não saiu 
do papel, mas teve seus 
estudos retomados e recen-
temente voltou aos planos 
da Usinas Siderúrgicas 
de Minas Gerais (Usimi-
nas). Tanto que foi citado 
algumas vezes durante 
o evento de inauguração 
Sistema de Disposição 
de Rejeitos Filtrados, o 
Dry Stacking, na unidade 
de Itatiaiuçu, na Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte – que pode ser, 
inclusive, no futuro, parte 
do projeto. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

Rede de NotíciasDepartamento Jurídico 
consegue efeito 

suspensivo de punição ao 
América de Teófi lo Otoni

O departamento jurídi-
co do América de Teófi lo 
Otoni entrou com recurso 
na quarta-feira (01/12), 
e conseguiu o efeito sus-
pensivo da punição apli-
cada ao América, além de 
multa, e também punição 
ao treinador Marco Antô-
nio Gonçalves Milagres, 
pelo Tribunal de Justiça 
Desportivo – FMF, com 
relação ao jogo América 
X Manchester, Segunda 
Divisão, de 31/10/2021. 
O efeito suspensivo foi 
concedido por ordem do 
auditor relator, dr. Tar-
so Duarte de Tassis, até 
o julgamento colegia-
do pelo Tribunal Pleno.

Na ocasião deste jogo 
ocorreu uma série de con-
fusões a partir de um pê-
nalti marcado pelo juiz 
aos 50 minutos do segundo 
tempo, e na sequência 
ele mesmo anulou, foi 
quando começaram al-
guns desentendimentos e 
ofensas em campo, tendo 
a Polícia Militar entrado 
no gramado para contro-
lar a situação e proteger 
a equipe de arbitragem. 
Devido a isso, em sessão 
extraordinária da primeira 
comissão disciplinar re-
alizada na segunda-feira 
(29/11/2021), o TJD puniu 
a equipe do América com 
uma multa de R$ 600,00 

no art.206 e uma multa 
de R$500,00, mais perda 
de um mando de campo 
no art. 213, II, Par. 1º. 
O treinador Milagres foi 
suspenso por uma partida 
no art. 258, Par. 2º, II. 
Mas, na quarta-feira (01), 
o jurídico do América con-
seguiu o efeito suspensivo.

Os fundamentos do 
pedido de efeito suspensi-
vo (art. 147-A do CBJD) 
ao recurso no caso foram 
os seguintes: “1- que o pró-
ximo jogo do América em 
casa será dia 12/12 como 
mandante na fase fi nal da 
competição e que eventual 
aplicação da pena antes do 
julgamento colegiado tor-
nará a mesma irreversível; 
2 - que os danos irreversí-

veis se aplicada na partida 
mais importante da tem-
porada vão desde prejuízo 
com arrecadação como 
patrocinadores; 3 - que não 
há risco de a pena não ser 
aplicada, mesmo que seja 
na temporada seguinte; 4 - 
pede que o efeito suspensi-
vo seja extensivo a todas as 
penalidades do acórdão”.

A equipe do América 
joga no próximo domingo 
(05/12), às 10h da manhã, 
contra o Varginha, no es-
tádio municipal Dilzon 
Melo “Melão”, na cida-
de de Varginha, jogo de 
ida, e no próximo domin-
go (12), também às 10h 
da manhã, tem o jogo de 
volta no estádio Nassri 
Mattar em Teófi lo Otoni.
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Segurança Pública
Polícia Militar prende autor 

de estupro de vulnerável 
em Novo Cruzeiro

Polícias Civil e Militar 
cumprem mandado judicial 

e prendem autor de 
estupro em Nova Módica

Na terça-feira (30/11), 
às 13h30min, um homem 
compareceu ao Quartel PM 
de Novo Cruzeiro alegando 
que na manhã desta data, 
por volta das 6h, saiu de 
sua residência, situada no 
Córrego Acode a Chuva, 
zona rural do município, 
junto com a sua esposa 
para resolverem assuntos 
particulares no perímetro 
urbano de Novo Cruzeiro, 
deixando em casa a sua fi-
lha de 13 anos com o seu ir-
mão, ambos filhos do casal.

Segundo o solicitante, 
ao retornar na casa com 
a sua esposa, por vol-
ta das 8h30min, foram 
surpreendidos com um 
cidadão de cor morena, 
magro e estatura media-
na, fugindo pelos fundos 
da casa e, em seguida, 
acessando a estrada vici-
nal, não sendo localizado.

Os militares foram 
imediatamente ao local e 
conseguiram encontrar o 
autor de 18 anos, ele disse 
que namora a menor cerca 
de 3 meses e disse que na 
presente data aproveitou 
a ausência dos pais dela e 

manteve conjunção carnal 
com a menor, de forma 
consensual, sendo essa a 
primeira vez. Disse que 
usou preservativo e o jogou 
fora no mato, não saben-
do precisar o local exato.

Em contato com a me-
nor em local reservado, 
esta disse aos militares 
que namora o autor há 03 
meses e confirmou ter man-
tido relação sexual com 
ele de forma consensual, 
sendo essa a primeira vez 
que ambos mantém con-
junção carnal. Segundo os 
pais da vítima, não sabiam 
que ela estava namorando 
e se tivessem conheci-
mento não teriam auto-

rizado o relacionamento.
O autor foi preso em 

flagrante por estupro de 
vulnerável e conduzido à 
delegacia de Polícia Civil 
de Novo Cruzeiro para as 
providências de polícia 
judiciária. A vítima foi 
encaminhada ao Hospi-
tal São Bento, onde foi 
atendida pelo médico de 
plantão e, em seguida, à 
delegacia de Polícia Civil 
de Novo Cruzeiro, junto 
com os seus pais, para as 
demais providências. Equi-
pe: tenente Thalles, cabo 
Figueira e soldado Ma-
tos. (Informações: tenente 
Thalles Dohler Schutte, co-
mandante da 232ª Cia PM).

 Polícia Militar faz 
simulação de atendimento 

de ocorrência de ataque 
a agências bancárias no 
centro de Teófilo Otoni 
A Polícia Militar de 

Minas Gerais, por meio 
do 19º Batalhão de Teó-
filo Otoni, desencadeou 
na terça-feira (30/11), 
uma simulação de uma 
ocorrência de ataques 
a instituições financei-
ras, arrombamento de 
caixas eletrônicos, uma 
modalidade criminosa 
conhecida como o “novo 
cangaço”. O coman-
dante do 19º Batalhão, 
tenente-coronel Muniz 
disse que o objetivo é 
massificar os treina-
mentos dos policiais, os 
protocolos operacionais 
da Polícia Militar, para 
que tenha mais segu-
rança, caso ocorra uma 
situação real na cidade.

A simulação ocor-
reu no centro de Teó-
filo Otoni, a partir das 
22h30, com figurantes 
que fizeram o papel de 
infratores e portavam 
réplicas de arma de fogo 
em ataque a uma agên-
cia bancária. A tropa 
está cada vez mais sen-
do capacitada para fa-
zer frente a ocorrências 
de alta complexidade, 
como essa conhecida 
como “novo cangaço”. 
Essas ocorrências en-
volvem infratores de 
alta periculosidade e 
fortemente armados, 
que invadem cidades 
ordeiras para subtrair 
valores de instituições 
financeiras, estouran-
do caixas eletrônicos 
e causando o terror 
em meio à população.

“Nós estamos apre-

sentando para a popu-
lação a força da Polícia 
Militar diante desse ce-
nário que a gente vem 
percebendo que ocorre 
em outros estados do 
Brasil. Em Minas, nós 
temos alguns casos ain-
da, mas com expressiva 
redução criminal, graças 
a esses protocolos de 
atuação que a polícia tem 

desenvolvido”, disse o te-
nente-coronel Muniz. Ele 
frisa que a polícia está se 
preparando a cada dia, e a 
participação popular é ex-
tremamente importante. 
“A população sabe, mui-
tas vezes até melhor que 
a Polícia Militar, onde 
estão localizados os pro-
blemas”, pontuou. (Fotos: 
Cedidas por Victor Couy).

A Policia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da 
delegacia de Itambacuri, 
em união de esforços com 
a 155ª Cia da Polícia Mi-
litar, durante diligências 
realizadas na manhã desta 
quinta-feira (02/12), na 
cidade de Nova Módi-
ca, cumpriu mandado de 
prisão preventiva contra 
B.N.S. de 31 anos, investi-
gado pela prática de crime 
de estupro de vulnerável.

Segundo a Polícia Ci-
vil, no mês de outubro do 
ano em curso o investi-
gado teria abusado sexu-
almente de uma menor 

com apenas 12 anos de 
idade, deixando-a grávi-
da. Diante da gravidade 
dos fatos, o delegado de 
polícia, dr. Eduardo Gil 
representou pela cautelar 
preventiva, sendo deferi-
do o pedido de segrega-
ção da liberdade do autor.

“Em virtude do envol-
vimento do investigado 
com o tráfico de drogas, 
houve a união de forças 
policiais para potencia-
lizar as buscas, não se 
arrecadando elementos do 
comércio de entorpecen-
tes”, disse Gil. A prisão 
de B.N.S. foi formalizada 

pelo delegado, que o en-
caminhou para o presídio 
da comarca de Itamba-
curi, onde ficou à dispo-
sição da justiça pública.

O delegado infor-
mou que o procedimento 
policial será concluído 
e remetido à Justiça da 
Comarca de Itambacuri. 
Equipe Polícia Civil: in-
vestigadores Anderson 
Schultz, Cristiano Alves e 
Glauzelânio “Bota”. Equi-
pe Polícia Militar: sargento 
Couto e soldado Kleber. 
(Informações/Foto: as-
sessoria de imprensa da 
PCMG, Teófilo Otoni).
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Publicação Legal

Mulher é suspeita de envolvimento 
em homicídio em Nanuque

PM participa de reunião sobre 
violência doméstica contra a mulher

O crime ocorreu na 
noite de terça-feira (30/11), 
na Rua Ataliba de Oliveira, 
Bairro Stella Matutina, 
em Nanuque. A Polícia 
Militar foi acionada e no 
local deparou com Alonso 
Souza Prates, de 21 anos 

Poté – A Polícia Mili-
tar participou de uma reu-
nião na Sede do CREAS 
de Poté-MG, na manhã de 
quarta-feira (01/12), com 
Poder Judiciário, Defen-
soria Pública, CREAS e 
Secretaria de Saúde com o 
objetivo de formar a rede 
de enfrentamento à violên-
cia doméstica e familiar 
contra a mulher naquele 
município e nivelar ações 
frente a essas ocorrências 
que tem aumentado nos 
últimos anos, além de dis-
cutir sobre as medidas que 
podem ser tomadas para 
reduzir a incidência desses 
crimes violentos e deses-
timular ações criminosas 
no ambiente domiciliar.

Durante a reunião, 
foram apresentados aos 
presentes os trabalhos que 
vem sendo desempenha-
dos na Comarca de Novo 

(Foto), caído numa vege-
tação rasteira no início de 
uma escadaria, já sem vida, 
com várias perfurações 
pelo corpo. Na escadaria, 
havia marcas de sangue 
e possíveis pertences da 
vítima, como um aparelho 
celular, um boné, um par 
de chinelo, uma taça de 
vidro, cigarros, e outros.

Segundo a PM, não 
havia testemunhas ocu-
lares do fato, e os vi-
zinhos qualificados na 
ocorrência, disseram que 
não ouviram barulho em 
nenhum momento, mes-
mo a rua sendo "deserta". 
O solicitante disse que 

ao chegar do serviço, 
próximo de sua casa de-
parou com a vítima caída 
no chão com as marcas 
de sangue e sem sinais 
vitais aparentes, e logo 
acionou a Polícia Militar 
para comparecer ao local.

O local foi isolado até 
a chegada da perícia téc-
nica da Polícia Civil, que 
após os trabalhos liberou o 
corpo para ser encaminha-
do ao IML para necropsia. 
O perito recolheu os ma-
teriais, possivelmente per-
tenciam à vítima, e consta-
tou múltiplas perfurações 
no tórax, pescoço e lom-
bar, possivelmente pro-

veniente de arma branca.
Os militares fizeram 

diligências e foram infor-
mados, que a vítima teria 
marcado um encontro com 
uma mulher de 22 anos, 
qualifi cada na ocorrência, 
que atualmente mora em 
Três Corações/BA, e ela 
teria ligado para a vítima 
marcando esse encontro 
na noite do fato. Um pa-
rente disse que Alonso 
saiu com uma taça de vidro 
e conversando ao telefone. 
Os militares foram à Rua 
Alterosa, a suspeita não 
foi localizada. (Ocorrên-
cia registrada pela PMMG/ 
Foto: Divulgação).

Cruzeiro, dentre os quais, 
o “Projeto Luana”, ori-
ginário do “Projeto Dia-
logar”, que consiste em 
grupos refl exivos forma-
dos por homens, autores 
de violência doméstica, 
que além de cumprirem 
as medidas protetivas de 
urgência também deverão 
participar de palestras so-
bre violência doméstica 
e sessões com psicólogo 

do município, conforme 
determinado em sentença 
judicial. O projeto será 
entregue ao CREAS para 
verificar a possibilida-
de da sua implantação 
em Poté, com a devida 
adequação conforme a 
realidade local, sendo 
essa iniciativa bem re-
cepcionada pelo Juiz da 
Comarca de Teófi lo Otoni, 
dr. Emerson Chaves Mot-

ta, presente na reunião. 
Algumas ações da Pa-

trulha de Prevenção à Vio-
lência Doméstica (PPVD) 
da Polícia Militar de Teó-
fi lo Otoni e Novo Cruzeiro 
como as visitas às vítimas 
e autores dessa violência, 
também foram apresenta-
das no evento. (Informa-
ções/Foto: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013110 - EDUARDO LUCAS DE OLIVEIRA, 

solteiro, maior, servidor público federal, nascido aos 
24/03/1986, em domicilio, natural de Ouro Verde de 
Minas-MG, residente na Rua Ourinhos, 83, Bairro Jardim 
São Paulo, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO 
BORGES DE OLIVEIRA e NILVANI LUCAS DE 
OLIVEIRA; e SABRINA LIMA DE FREITAS, soltei-
ra, maior, administradora, nascida aos 02/12/1981, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Travessa Adolfo Lorentz, 72, Centro, Teó-
fi lo Otoni-MG, fi lho(a) de EUSTACHIO DE FREITAS 
e MARINALVA DE LIMA DE FREITAS;  

013111 - GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, 
solteiro, maior, eletricista, nascido aos 31/01/1966, não 
informado lugar do nascimento, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Rachid Handere, 2132 A, Bairro 
Vila Betel, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LUIZ PEREI-
RA DE OLIVEIRA e ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA; 
e ROSEANE PINHEIRO JARDIM, solteira, maior, auxi-
liar de serviços gerais, nascida aos 14/08/1975, no Hosp. 
São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Rachid Handere, 2132 A, Bairro Vila Betel, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de SABINO PINHEIRO JARDIM e 
MARIA IRENE RIBEIRO JARDIM;  

Teófi lo Otoni-MG 02/12/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13110 a 13111
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