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Janaína Mendonça anuncia sua 
saída da Secretaria de Meio 
Ambiente de Teófilo Otoni

A Secretária de Meio 
Ambiente de Teófilo Otoni, 
Janaína Mendonça, fez três 
postagens na sua página 
oficial no Facebook, na se-
gunda-feira (03/01), anun-
ciando que estava deixando 
a pasta, explicando que sua 
cessão do estado para a pre-
feitura encerrou, e assim fi-
naliza sua contribuição com 
o poder público municipal. 
“Os motivos são pessoais, 
e em especial familiares, 
pois tenho um filho de 4 
anos, que ganhei através da 
adoção, e decidi dar a ele e 
a minha família uma maior 
dedicação”, disse. Página 2

Polícia Militar prende 
suspeitos de praticarem 

homicídio em Caraí

Na tarde de sexta-feira (07/01), a Polícia Militar recebeu informações de um 
homicídio ocorrido no Distrito de Marambainha, zona rural de Caraí, e que a vítima 
teria sido alvejada por disparos de arma de fogo quando estava em frente à casa da sua 
mãe, e morreu no local. Os militares foram ao local e depararam com a vítima caída no 
chão sem os sinais vitais, sendo feito o isolamento do perímetro e acionado a perícia 
técnica, que realizou os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo ao IML. Página 6Lei designa veteranos 

policiais e bombeiros inativos

Foi publicada no Diário Oficial do Estado, o Minas Gerais, desta sexta-feira (07/01/22) 
a sanção do governador Romeu Zema à Lei 24.034, que designa veteranos os policiais 
e os bombeiros militares inativos no âmbito do Estado. A norma teve origem no Projeto 
de Lei 654/19, do deputado Sargento Rodrigues, que foi aprovado pelo Plenário da As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no último dia 17 de novembro. Página 3

Exportação de Cachaça 
em 2021 cresce quase 40% em 
valor e 30% em volume, em 
comparativo ao ano anterior

O Instituto Brasileiro 
da Cachaça (IBRAC) prevê 
atingir um patamar ainda 
maior por meio do Projeto 
Setorial de Promoção às 
Exportações de Cachaça, 
desenvolvido pelo Instituto 
em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimen-
tos (Apex-Brasil).  Página 4
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Opinião/Cidade
Janaína Mendonça anuncia sua 
saída da Secretaria de Meio 
Ambiente de Teófilo Otoni
A Secretária de Meio 

Ambiente de Teófilo Oto-
ni, Janaína Mendonça, 
fez três postagens na sua 
página oficial no Face-
book, na segunda-feira 
(03/01/2022), anuncian-
do que estava deixando 
a pasta, explicando que 
sua cessão do estado para 
a prefeitura encerrou, e 
assim finaliza sua contri-
buição com o poder pú-
blico municipal de Teófilo 
Otoni. “Os motivos são 
pessoais, e em especial 
familiares, pois tenho 
um filho de 4 anos, que 
ganhei através da ado-
ção, e decidi dar a ele e a 
minha família uma maior 
dedicação”, disse.

Ela disse que a prefei-
tura, em função da grande 
demanda das pessoas, e 
da sua forma de trabalhar, 
tem exigido muito dela e 
da sua família, e por isso 
tem encontrado dificul-
dade de compatibilizar 
suas funções de mãe, es-
posa, mulher, professora 
e profissional. Janaína é 
servidora efetiva do esta-
do, no Instituto Estadual 
de Florestas (IEF), para 
onde está retornando.

“Apesar de estar vi-
vendo o auge da minha 
carreira profissional e 
sabendo que posso fa-
zer mais e melhor, saio 
com a sensação de dever 
cumprido: porque não dei 
menos de 200% do meu 
tempo de trabalho, da 
minha dedicação e com-
prometimento para o meu 
cargo; porque participei 

da criação e implementa-
ção de políticas públicas 
inovadoras e que real-
mente contribuíram para a 
melhoria da vida do nosso 
povo, em especial dos 
mais vulneráveis; e por-
que contribui para o nosso 
governo, para que pudés-
semos continuar no poder 
e sonhar com lugares mais 
altos no executivo”.

Disse que deixa a se-
cretaria em um lugar de 
destaque no governo e na 
sociedade. “Sei que a visão 
de que meio ambiente é só 
bichinho e plantinha, e que 
atrasa o desenvolvimento 
está sendo substituída por 
uma visão de que pode me-
lhorar a saúde e a qualida-
de de vida das pessoas. Por 
isso a questão ambiental 
precisa ser levada a sério, 
incluída na tomada de de-
cisões e ser prioridade de 
governo, o que está aconte-
cendo em Teófilo Otoni, e 
assim, já somos referência 

para várias cidades. Para 
quem trabalha na área isso 
é uma conquista gigante”

“Agradeço a Deus, 
meu paizinho, que foi mi-
nha fonte de sabedoria, 
inteligência e capacida-
de em todo o tempo, me 
guardando e conduzindo 
nos detalhes. A Ele toda 
Glória. Agradeço ao pre-
feito Daniel Sucupira que 
viu meu potencial há muito 
tempo, e que no momento 
profissional mais difícil da 
minha vida me estendeu 
as mãos e me oportunizou 
embarcar nessa missão 
com ele, que é de cuidar 
das pessoas, em especial 
dos que mais precisam. 
Daniel você é incrível e 
tem toda a minha admira-
ção e respeito, e eu sonho 
com o dia em que você 
vai avançar mais e mais 
com sua gestão humana e 
eficiente em prol do bem 
comum”. (...). (Foto: Face-
book/ Janaína Mendonça).

Câmara Municipal de 
Teófilo Otoni está em 

recesso no mês de Janeiro
Durante este mês de 

janeiro a Câmara Munici-
pal de Teófilo Otoni entra 
em recesso parlamentar, 
isso significa que durante 
o período as reuniões or-
dinárias não acontecem, 
e segundo a assessoria da 
Casa Legislativa, os vere-
adores aproveitam a opor-
tunidade para reorganizar 
seus gabinetes, traçando 
estratégias para atender 
melhor a população. Sobre 
atendimento ao público, o 
serviço continua somente 
no prédio principal (Praça 
Tiradentes), para recebi-
mento de protocolos e de-
mandas que a população já 
queira deixar na Câmara.

A assessoria informa 
que, os serviços internos 
como tesouraria, secretaria 

e a presidência continuam 
funcionando normalmente. 
E, aqueles que porventura, 
desejarem procurar os vere-
adores, indica que utilizem 
formas on-line ou de forma 
direta. “Também é impor-
tante ressaltar que seguimos 
um padrão que está de acor-
do ao Judiciário e demais 

Assembleias Legislativas, 
sendo esta uma tendência 
de que haja o recesso em ja-
neiro, exatamente para que 
sejam reorganizados os pro-
cessos legislativos e con-
cessão as férias dos servido-
res da Câmara Municipal. 
(Assessoria CMTO/ Foto: 
Arquivo/Diário Tribuna).

Paulo Sérgio Almeida Santos

Informativo Contábil

O Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) alte-
rou as regras para emissão 
do Registro Profissional 
dos Técnicos em Con-
tabilidade. A Resolução 
CFC nº 1.645/2021, que 
entrou em vigor no dia 3 
de janeiro de 2022, permite 
que profissionais que con-
cluíram o curso de Técnico 
em Contabilidade até 14 de 
junho de 2010 emitam o 
registro profissional, sem 
a exigência de aprovação 
no Exame de Suficiência.

 Contudo, é necessário 
que o profissional tenha 
concluído curso com a 
carga horária mínima es-
tabelecida pelo Ministé-
rio da Educação (MEC). 

Para obter o docu-
mento,  o interessado 
deve ir ao Conselho Re-
gional de Contabilidade 
(CRC) com jurisdição no 
local onde esteja o seu 
domicílio profissional. 

O domicílio profissio-
nal “é o local onde o técni-
co em contabilidade exerce 
ou dirige a totalidade ou a 
parte principal das suas ati-
vidades profissionais, seja 
como autônomo, emprega-
do, sócio de organização 
contábil ou servidor públi-
co”, esclarece a resolução.

O vice-presidente de 
Registro do CFC, conta-
dor Carlos Henrique do 
Nascimento, destaca que 
aqueles profissionais que 
atendem aos requisitos da 
resolução já podem ir ao 
CRC de sua jurisdição para 
dar entrada no documento. 
“Desde o dia 3 de janeiro, 
os Conselhos Regionais de 
todos os estados brasileiros 
e do Distrito Federal estão 
recebendo os profissionais 
que concluíram o curso 
de Técnico em Contabi-
lidade até 14 de junho de 
2010 e desejam obter o 
registro profissional. Os 
interessados devem ir ao 
CRC de sua jurisdição e 
solicitar o registro”, disse.

 REGISTRO ORIGI-
NÁRIO E REGISTRO 
TRANSFERIDO - Ou-

CFC ALTERA REGRAS PARA 
EMISSÃO DO REGISTRO 

PROFISSIONAL DE TÉCNICOS 
EM CONTABILIDADE

tra questão explicada no 
texto é a diferença entre 
o Registro Originário e 
o Registro Transferido. 
O primeiro é concedido 
pelo CRC da jurisdição 
onde está o domicílio pro-
fissional do técnico em 
contabilidade. Já a segunda 
modalidade do documento 
é fornecida pelo Conselho 
de Contabilidade, da juris-
dição do novo domicílio 
profissional, ao portador 
de Registro Originário. 
Nesse caso, é acrescenta-
da a letra “T”, no número 
do registro de origem.

 Contudo, os técnicos 
em contabilidade devem 
ficar atentos à questão 
do exercício eventual ou 
temporário da profissão 
em qualquer parte do ter-
ritório nacional. Nessa 
situação, não é necessária 
a emissão do Registro 
Transferido. Isso porque 
a atividade temporária 
compreende os serviços 
prestados fora da jurisdi-
ção do CRC de origem do 
técnico em contabilida-
de, em qualquer parte do 
país, e que não impliquem 
alteração do domicílio 
profissional. Para tanto, é 
necessário fazer a comuni-
cação do exercício profis-
sional em outra jurisdição.

 Após ser registrado, 
será expedida Carteira de 
Identidade Profissional ao 
técnico em contabilidade. 
O profissional poderá so-
licitar ainda a inclusão de 
nome social no documento, 
que será realizada seguindo 
as determinações previs-

tas em legislação federal.
 PEDIDO DE RE-

GISTRO ORIGINÁ-
RIO - A solicitação de 
Registro Originário deve 
ser encaminhada ao CRC 
com jurisdição no domi-
cílio profissional do téc-
nico em contabilidade. 
O interessado deve en-
tregar requerimento e os 
seguintes documentos: 

1 – comprovante de 
recolhimentos das taxas 
de registro, Carteira de 
Identidade Profissional 
e anuidade; 2 – Duas 
fotos 3x4 iguais, recen-
tes, de frente, coloridas 
e com fundo branco; e 
3 – original e cópia dos 
seguintes documentos:

a) diploma de con-
clusão do curso de Téc-
nico em Contabilidade 
devidamente registrado 
por órgão competente; b) 
documento de identidade; 
c) comprovante de regu-
laridade com o serviço 
militar obrigatório para 
aqueles do sexo mascu-
lino e com idade inferior 
a 46 anos; d) Cadastro de 
Pessoa Física (CPF); e e) 
comprovante de endereço 
residencial recente. (Fonte: 
SITE CONTÁBEIS - Da-
nielle Nader-Jornalista)

 
 (*) Paulo Sérgio Al-

meida Santos - Contador 
- Pós-Graduado em Ges-
tão Financeira, Auditoria 
e Controladoria (FGV); 
Diretor da empresa Vitaly 
Almeida Contabilidade & 
Rural; Críticas/sugestões: 
vitalyalmeida@gmail.com

Profissionais de contabilidade que concluíram curso técnico
 até 2010 podem emitir o registro profissional sem exigência de 

aprovação no Exame de Suficiência
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Gerais
Lei garante tratamento 
de fibromialgia e fadiga 

crônica pelo SUS

O Estado de Minas 
Gerais deverá prestar 
apoio aos municípios 
para garantir o atendi-
mento a pessoas com 
fibromialgia e com sín-
drome da fadiga crôni-
ca pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). É 
o que determina a Lei 
24 .031 ,  sanc ionada 
pelo governador Romeu 
Zema nesta quarta-feira 
(05/01/22) e publicada 
nesta quinta-feira (6). 
A norma teve origem 
no Projeto de Lei (PL) 
4.479/17, do deputado 
Arlen Santiago, apro-
vado em redação final 
pela Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais 

(ALMG) em dezembro. 
O objetivo do autor da 
proposição é assegurar 
o tratamento adequado a 
essas duas doenças reu-
matológicas pelo SUS.

A fibromialgia é ca-
racterizada por dores 
nos ossos e nos mús-
culos, mas pode provo-
car também enxaqueca 
e distúrbios do sono. 
Já a síndrome da fa-
diga crônica consiste 
em um cansaço extre-
mo, que pode piorar 
com atividade física ou 
mental, mas que não 
melhora com o repouso.

Como diretriz para 
o apoio do Estado aos 
municípios na oferta de 

tratamento pelo SUS a 
essas duas doenças, a 
Lei 24.031 estabelece o 
incentivo ao atendimen-
to por equipes multi-
disciplinares, formadas 
por médicos, psicólo-
gos, nutricionistas, fisio-
terapeutas e profissio-
nais de educação física.

Outras diretrizes são 
a garantia de acesso a 
exames complementares, 
a medicamentos e o in-
centivo a práticas integra-
tivas e complementares 
pelo SUS. Essas práticas 
incluem aromaterapia, 
homeopatia, acupuntu-
ra, antroposofia, medi-
tação e ioga. (ALMG 
Assessoria de Imprensa).

Norma sancionada nesta quinta-feira (6) determina apoio do 
Estado aos municípios para assegurar atendimento pelo SUS

Norma, que teve origem no PL 654/19, teve sanção publicada 
nesta sexta-feira (7) no Diário Oficial do Estado

Lei estende benefício fiscal para pessoas jurídicas 
que financiarem projetos de pesquisa

Lei designa veteranos 
policiais e bombeiros inativos

Inovação tecnológica conta 
com novo incentivo legal

Foi publicada no Di-
ário Oficial do Estado, o 
Minas Gerais, desta sexta-
-feira (07/01/22) a san-
ção do governador Romeu 
Zema à Lei 24.034, que 
designa veteranos os po-
liciais e os bombeiros mi-
litares inativos no âmbito 
do Estado. A norma teve 
origem no Projeto de Lei 
654/19, do deputado Sar-

gento Rodrigues, que foi 
aprovado pelo Plenário da 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) no 
último dia 17 de novembro.

Segundo o autor da 
matéria, muitos desses mi-
litares se sentem constran-
gidos ao serem chamados 
de "inativos", preferindo 
a designação "veteranos", 
em reconhecimento aos 

serviços prestados à socie-
dade. A lei estabelece que 
esses militares poderão 
ser designados veteranos, 
para que não haja quebra 
de uniformidade no tra-
tamento aos servidores 
que se aposentam, pois 
o termo inatividade já é 
adotado pela Constitui-
ção Federal. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).

Minas Gerais conta 
com um novo mecanis-
mo legal para estimular a 
inovação tecnológica. É 
a Lei 24.032, sancionada 
pelo governador Romeu 
Zema nesta quarta-feira 
(05/01/22) e publicada 
nesta quinta-feira (6). A 
norma teve origem no Pro-
jeto de Lei (PL) 4.792/17, 
do deputado Inácio Fran-
co, que foi aprovado em 
redação final pela Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG) em 
dezembro. Conforme a 
Lei 17.348, de 2008, os re-
cursos do Fundo Estadual 
de Incentivo à Inovação 
Tecnológica podem ser di-
recionados a empresas de 

base tecnológica e institui-
ções científicas privadas.

A Lei 24.032 permite 
que esses recursos também 
possam beneficiar pessoas 
jurídicas que apoiarem 
financeiramente projetos 
de pesquisa. “Acreditamos 
que essa medida contri-
buirá significativamente 
para o desenvolvimento 
científico e tecnológico 
no Estado”, argumenta o 
deputado Inácio Franco.

Doce de leite Viçosa 
ganha reconhecimento 
- Também foi sancionada 
nesta quarta-feira (5) e pu-
blicada nesta quinta (6) a 
Lei 24.033, que reconhece 
como de relevante inte-
resse cultural do Estado 

o processo de fabricação 
do doce de leite Viçosa. 
Produzido desde 1980 em 
Viçosa (Zona da Mata), 
o doce de leite foi nove 
vezes campeão do Concur-
so Nacional de Produtos 
Lácteos. Ele é fabricado 
pelo laticínio da Fundação 
Artur Bernardes, institui-
ção ligada à Universidade 
Federal de Viçosa (UFV). 
Segundo o deputado Car-
los Henrique, autor do PL 
632/19, que deu origem à 
Lei 24.033, o doce é pro-
duzido com matéria-prima 
de primeira linha, proces-
sada com tecnologia de 
ponta e seguindo rigorosos 
padrões técnicos, o que lhe 
confere qualidade superior.

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Exportação de Cachaça 
em 2021 cresce quase 40% em 
valor e 30% em volume, em 
comparativo ao ano anterior
Entidade representa-

tiva do setor comemora o 
aumento nas exportações. 
O Instituto Brasileiro da 
Cachaça (IBRAC) prevê 
atingir um patamar ainda 
maior por meio do Projeto 
Setorial de Promoção às 
Exportações de Cachaça, 
desenvolvido pelo Institu-
to em parceria com a Agên-
cia Brasileira de Promoção 
de Exportações e Inves-
timentos (Apex-Brasil).

As exportações de 
Cachaça cresceram con-
sideravelmente em 2021 
- em valor e volume - 
de acordo com dados do 
Comex Stat, compilados 
pelo Instituto Brasileiro 
da Cachaça – IBRAC, 
entidade representativa 
do setor, e divulgados 
nesta sexta-feira (7). A 
variação percentual do 
último ano, no comparati-
vo com 2020, apresentou 
crescimento de 38,39 % 
em valor e 29,52% em 
volume. (números muito 
mais expressivos ao com-
parativo de 2019-2020, 
período no qual o setor 
foi significativamente 
afetado pela pandemia). 

Considerando os nú-
meros totais, referentes 
aos mais de 70 países para 
os quais a Cachaça é ven-
dida atualmente, felizmen-
te, pelo menos no mercado 
externo, o setor caminha 
para a recuperação. Em 
2020, a exportação em li-
tros havia caído 23,9% em 
relação a 2019, totalizan-
do 5,57 milhões de litros 
exportados da bebida. Já 
em 2021, foram vendidos 
7,22 milhões de litros 
de Cachaça no total, um 
crescimento de 29,52%. 
O mesmo aconteceu com 
o faturamento: enquan-
to que em 2020 o setor 
faturou U$ 9,5 milhões 
(34,8% a menos que em 
2019) com as vendas ex-
ternas, no último ano esse 
faturamento chegou a mais 
de U$ 13,17 milhões, um 
crescimento de 38,39 %. 

Países de destino – 
Estados Unidos, Alema-
nha e Paraguai são os três 

países que mais importa-
ram a Cachaça em 2021, 
em termos de valor. EUA 
importou um valor total de 
U$ 3,48 milhões, demons-
trando um crescimento de 
56% em relação a 2020. 
Já o valor de importação 
alemã teve um aumento 
de 41,37%, passando para 
U$ 1,88 milhão em 2021. 
O Paraguai importou U$ 
1,32 milhão em valor no 
último ano. Em volume, 
esses 3 países também 
lideram o ranking, sendo 
Paraguai o primeiro colo-
cado, com 1,63 milhão de 
litros importados, assim 
como a Alemanha com os 
mesmos 1,63 milhão de 
litros (um volume 47,75% 
maior ao importado em 
2020), e os EUA vem em 
terceiro lugar com 903 
mil litros importados. Na 
4ª e 5ª posição do ranking 
- tanto de valor quanto de 
volume, estão Portugal 
e França, com valores 
respectivos de U$ 937mil 
(509 mil litros) e U$ 785 
mil (509 mil litros) em 
importação. O crescimen-
to percentual de Portugal 
chegou a 120% em termos 
de valor, e 100% em ter-
mos de volume, compa-
rados ao ranking anterior. 

Principais estados 
exportadores - Entre os 
principais Estados ex-
portadores, em termos de 
valor, São Paulo e Pernam-
buco lideram o ranking 
de 2021, com o total de 

U$6,09 milhões e U$ 1,84 
milhão exportados, res-
pectivamente. Na 3ª, 4ª e 
5ª posição estão o Rio de 
Janeiro (U$ 1,30 milhões), 
Paraná (U$ 1,23 milhões) 
e Rio Grande do Sul (U$ 
883 mil). Já em Volume, 
São Paulo (3,15 milhões de 
litros) e Pernambuco (1,95 
milhão de litros) se desta-
cam novamente, seguidos 
do Paraná (1,15 milhão 
de litros), Rio de Janeiro 
(378 mil litros) e Minas 
Gerais (248 mil litros). 

Para Carlos Lima, di-
retor executivo do IBRAC, 
as exportações de 2021 
quase chegaram aos mes-
mos índices de 2019, pe-
ríodo pré-pandemia, o que 
reforça a expectativa de 
uma recuperação absolu-
ta em 2022. “O setor foi 
significativamente afeta-
do durante a pandemia, 
principalmente devido ao 
fechamento de bares e res-
taurantes em todo o mundo 
e, ainda, medidas de proi-
bição de comercialização 
e/ou consumo de bebidas 
alcoólicas em vários mer-
cados. Acreditamos que 
a reabertura dos estabe-
lecimentos, juntamente 
com a maior movimen-
tação do comércio entre 
os países e a liberação de 
feiras e eventos presen-
ciais, podem potencializar 
essa retomada”, diz Lima. 
“Para além do fechamen-
to de estabelecimentos 
e proibições, o setor da 

Cachaça enfrentou outros 
desafios em 2020 e 2021, 
que podem perdurar em 
2022, como a escassez 
de insumos, principal-
mente garrafas, além de 
um aumento expressivo 
no frete internacional e 
escassez de containers. 
E, apesar desses desafios, 
conseguimos observar 
números de crescimento 
muito animadores para o 
setor em 2022”, completa. 

Como impulsionador 
das exportações da Ca-
chaça no mercado externo 
em 2022, Lima frisa as 
ações previstas no Projeto 
Setorial de Promoção às 
Exportações de Cachaça - 
Cachaça: Taste The New, 
Taste Brasil, realizado 
pelo IBRAC em parceria 
com a Agência Brasileira 
de Promoção de Expor-
tações e Investimentos 
(Apex-Brasil). Além das 
ações de capacitação de 
produtores também rea-
lizadas em parceria com 
a Apex-Brasil. “O crono-
grama previsto de ações 
para 2020 e 2021 também 
foi afetado pela pande-
mia, mas todo o apoio 
governamental, alcançado 
por meio dessa parceria 
do IBRAC com a Apex-
-Brasil, será imprescindí-
vel para a recuperação do 
setor no mercado interna-
cional." finaliza o diretor 
executivo do Instituto. 
(Fonte: Instituto Brasileiro 
da Cachaça – IBRAC).

Conquista: 
sancionada 

legislação que evita 
perdas de mais de 
R$ 2 bilhões para 

os municípios

A primeira semana 
de 2022 começou com 
uma importante conquista 
pleiteada pelo movimento 
municipalista. Foi sancio-
nada na quarta-feira, 5 de 
janeiro, a Lei Comple-
mentar (LC) 190/2022, 
que regulamenta a co-
brança diferencial de alí-
quota do Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) 
sobre vendas de produtos 
e prestação de serviços 
ao consumidor final lo-
calizado em outro estado.

Pauta reivindicada 
pela Confederação Na-
cional de Municípios 
(CNM), durante a Mo-
bilização Municipalista 
em Brasília em dezembro 
do ano passado, a san-
ção da matéria vai evitar 
prejuízos de mais de R$ 
2 bilhões para os cofres 
municipais. Em estudo 
apresentado aos parla-
mentares durante a con-
centração na capital fede-
ral, a CNM apontou que, 
sem a aprovação do texto, 
o impacto aos estados e 
municípios chega a R$ 9,9 
bilhões, sendo R$ 2,35 bi-
lhões para os entes locais.

O texto altera a Lei 
Kandir (LC 87/1996) e 
determina a incidência do 
ICMS relativo à diferença 
entre a alíquota interna 
do estado de destino e 
a interestadual sobre as 
operações e prestações 
interestaduais destinadas 
a consumidor final não 
contribuinte do impos-
to, o chamado Diferen-
cial de Alíquotas (Difal), 
instituído pela Emenda 
Constitucional 87/2015 
(EC 87/15), também co-
nhecida como emenda 
do comércio eletrônico.

A sanção da LC 
190/2022 vai evitar que 
o tema fique sem regula-
mentação a partir de 2020 
por causa de decisão do 
Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) em fevereiro, 
quando os ministros jul-
garam inconstitucionais 
cláusulas do Convênio 
93/2015, do Conselho 
Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz). A nova 
lei regulamenta o que já 
está previsto na Constitui-
ção. O texto define como 
contribuinte do Difal:

>O destinatário da 
mercadoria, bem ou ser-
viço, em caso de o con-
sumidor ser contribuinte 
do ICMS; >O remetente 
da mercadoria ou bem ou 
o prestador de serviço, 
se o destinatário não for 
contribuinte do ICMS.

A proposta define 
como local da operação 
ou da prestação, para os 
efeitos da cobrança do 
Difal: >O estabelecimen-
to do destinatário, quando 
este for contribuinte do 
ICMS. >O estabelecimen-
to do remetente ou onde 
tiver início a prestação, 
quando o destinatário não 
for contribuinte do ICMS.

Nestes casos, o im-
posto correspondente à 
diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual 
será devido ao estado no 
qual efetivamente ocorrer 
a entrada física da merca-
doria. Uma das mudanças 
estabelecidas pelos depu-
tados prevê que o Difal 
não se aplica ao transporte 
interestadual de passa-
geiros destinado a não 
contribuinte do imposto.

Além disso, o texto 
determina que a apuração 
do ICMS nesses casos 
deve ser feita de forma 
centralizada e os estados 
e o Distrito Federal de-
vem apresentar, em site 
próprio, as informações 
para o cumprimento pelo 
contribuinte das obriga-
ções tributárias referen-
tes a essas operações. 
(Fonte: Agência CNM 
de Notícias, com infor-
mações do portal G1).
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Moda/Gerais

Rede de Notícias

Nas Sagradas Diretri-
zes Espirituais da Religião 
de Deus, do Cristo e do 
Espírito Santo, volume 
3 (1991), relacionei as 
seguintes ponderações: 
Ninguém é mais feliz do 
que a pessoa consciente 
de sua origem, que é Es-

piritual, e da necessidade 
de integração no Amor, 
“o clima do Universo”, no 
conceito do padre João de 
Brito (1647-1693). Esse 
júbilo acaba por se der-
ramar sobre a Política, a 
Economia, a Filosofia, a 
Ciência, a Arte, o Esporte e 
a própria Religião, gerando 
um novo entendimento de 
todas as coisas, diante do 
qual o ser humano, spon-
te sua, não mais ferirá, 

odiará, matará, roubará, 
trapaceará, difamará, por-
que terá compreendido, 
acima de tudo, que dentro 
de si reside a Eternidade 
de Deus, que é justamente 
Amor (Primeira Epístola 
de João, 4:8). Utopia?! Mas 
qual o progresso, hoje, que, 
ontem, não foi a mais com-
pleta utopia?! Se é difícil, 
comecemos já, com base 
no Amor, o mais perfeito 
antídoto contra o ódio.

Transformação pela 
consciência espiritual

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

VAREJO FASHION
Apesar do aumento 

dos casos de covid-19 no 
país, o nível de vacinação 
já alcançado na maioria das 
regiões brasileiras (perto 
de 70%, em média) está re-
novando as esperanças de 
vendas no varejo. No caso 
da moda, essa sinalização 
positiva fi cou ainda mais 
clara – bastando citar que o 
setor liderou a preferência 
do consumidor na compra 
de presentes natalinos.

Curiosamente, esses 
bons ventos estão con-
templando tanto o varejo 
físico (quase 56 mil novos 
pontos de vendas foram 
abertos ou reabertos no 
país, em 2021), enquanto 
as vendas on-line manti-
veram sua curva ascen-
dente (algo como 48% 
de crescimento, desde o 
início da pandemia).

O refl exo disso é que o 
perfi l das vendas diretas ao 
consumidor na moda bra-
sileira foi redesenhado – e 
ganhou força. No macro 
exemplo, temos o número 
incrível de compras, fusões 
e parcerias novas no setor 
(a exemplo da união da 
Arezzo + Reserva + outras 
marcas) e, também, no mi-
cro negócio (caso da São 
Paulo Fashion Week, que 
abriu sua loja na Amazon 
para vender os produtos 
lançados na promoção 
paulista). Neste exemplo, 
parece que é um caminho 
que poderá ser seguido 
também por outros salões 
(caso da nossa, Minas 
Trend), a mais importante 
feira de moda mineira.

Tudo isso vale dizer 
que não importa o tamanho 
de uma marca de moda 

Alexandre Birman: liderança no varejo fashion
e nem o produto que ela 
oferece ao mercado. O 
importante, no momen-
to, é juntar-se a um ma-
rkteplace poderoso e com 
boa credibilidade para 
vender e distribuir seus 
produtos. É uma forma 
entrar nessa onda, cres-
cendo com esse varejo 
mais aberto, mais abran-
gente e mais democrático.

VAIVÉM
* Os negócios nos sho-

ppings centers do país 
voltaram a crescer. Por isso 
mesmo, algumas fusões 
começam a acontecer. Em 
Minas, a paulista XP Malls 
acaba de comprar parte 
do Shopping Estação (na 
região norte de Beagá), 
por 150 milhões de re-
ais. Enquanto isso, a BR 
Malls e a Alliansce Sonae 
estão quase concluindo 
uma fusão, para criar o 
maior conglomerado de 
‘malls’ no país, com 58 
deles em 16 estados e mais 
de 10 milhões de metros 
de área bruta locável. De-
talhe: a maioria deles tem 
na moda o seu principal 
produto (em alguns che-
ga a 70% das lojas) ***

* A baixa na impor-
tação de produtos têxteis 

chineses em 2020 (refl e-
xos da pandemia), fez o 
setor crescer por aqui. A 
saber: o Brasil registrou 
aumento de produção de 
têxteis (principalmente 
malharia) em 20%, su-
prindo uma demanda que 
permitiu ao setor de vestu-
ário crescer 17% em 2021. 
É um sinal longínquo do 
quanto é importante o res-
gate do parque têxtil ge-
nuinamente nacional ***

PONTO FINAL. O 
marketing digital vai dan-
do seus sinais de esgota-
mento. Pelo menos em 
alguns segmentos produ-
tivos (como o da moda), 
as mensagens pagas pelas 
redes sociais, estão sendo 
substituídas pelo antigo 
sistema de catálogos e 
malas-diretas, impressos, 
com retornos surpreen-
dentes. Feitas as contas, 
os especialistas estimam 
que o preço sai bem mais 
em conta. Na comparação 
entre o preço por clique e 
o preço por unidade de ca-
tálogo, este último fi ca até 
6 vezes mais barato. Nas 
operações regionalizadas, 
essas cifras são ainda mais 
vantajosas para o impresso.

Wagner Penna
Foto: Divulgação

Copasa quer conti-
nuar em Divinópolis - A 
Companhia de Saneamen-
to de Minas Gerais (Co-
pasa) entrou com recurso 
na decisão do processo 
administrativo disciplinar 
da Prefeitura de Divinó-
polis. A ação, idealizada 
pela Controladoria Geral, 
decidiu pela nulidade e 
encerramento do contrato 
fi rmado em 2011 entre o 
Município e a empresa. “A 
Copasa informa que não 
concorda com a decisão 
administrativa de que ha-
veria ilegalidade na contra-
tação do Município quanto 
a esta concessionária, no 
que protocolou recurso 
administrativo contra a de-
cisão no dia 3 de janeiro”, 
informou em nota. (Jor-
nal Agora – Divinópolis)

Manhuaçu decreta 
emergência - A Prefeitura 
de Manhuaçu decretou ‘Si-
tuação de Emergência em 
Saúde Pública, em razão 
dos efeitos decorrentes da 
Pandemia da Covid-19 e 
da necessidade de ações 
para conter a propagação de 
Doenças Infecciosas Virais 
Respiratórias’. O Decreto 
assinado pela Prefeita Maria 
Imaculada considera, entre 
outros fatores, o aumento 
expressivo da procura de 
atendimentos na UAR (Uni-
dade de Apoio Respirató-
rio), em decorrência da pro-
liferação de doenças virais 
infecciosas no Município e 
a situação que demanda o 
emprego urgente de medi-
das de prevenção, controle 
e contenção de riscos, danos 
e agravos à saúde públi-
ca. (Diário de Manhuaçu)

Balança comercial 
com superávit - A balança 
comercial mineira encer-
rou 2021 com superávit 
de US$ 25,1 bilhões, se-
gundo dados do Ministério 
da Economia. O valor é 
38,6% superior ao saldo 
de 2020, quando a dife-
rença entre exportações 
e importações do Estado 
somou US$ 18,1 bilhões. 
No ano que passou, mais 
uma vez, o comércio ex-
terior de Minas Gerais 
teve as commodities, es-
pecialmente as minerais 
e agrícolas, dominando a 
pauta de exportações e os 
produtos manufaturados 
ditando o ritmo das im-
portações. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

 Prefeitos pedem pela 
Agência - A prefeita de 
Guanhães, juntamente com 
os prefeitos Boby Leão, 
de Virginópolis, Beto 
Mourão, de Sabinópolis, 
Joventino, de Materlân-
dia, Rodrigo Coelho, de 
Divinolândia de Minas, 
Ronan Portilho, de Senho-
ra do Porto, e Welerson 
de Souza, de Dores de 
Guanhães, assinaram ma-
nifesto para a manutenção 
dos atendimentos e servi-
ços ofertados pela Agên-
cia da Previdência Social 

(APS) de Guanhães. A 
APS-Guanhães atende os 
sete municípios que fazem 
parte da sua jurisdição, 
reconhecida pela Previ-
dência Social, mas também 
atende à população de 
vários outros municípios. 
(Diário do Rio Doce - 
Governador Valadares)

60 pessoas recebem 
vacina errada - 60 pes-
soas que buscavam pela 
imunização contra a Co-
vid-19, na Unidade Básica 
de Saúde de Santa Cruz, 
Zona Norte de Juiz de 
Fora, receberam, equi-
vocadamente, a vacina 
pentavalente, que garante 
proteção contra difteria, té-
tano, coqueluche, hepatite 
B e bactéria haemophilus 
infl uenza tipo B. Em nota, 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura apontou o erro e 
informou ter buscado con-
tato com todas as pessoas 
vítimas do equívoco, para 
que recebessem o imuni-
zante contra a Covid-19. 
A secretaria esclareceu que 
não há nenhum problema 
de compatibilidade entre 
as vacinas aplicadas, e, 
portanto, nenhum risco 
à saúde das pessoas que 
tenham recebido os dois 
imunizantes. (Tribuna de 
Minas – Juiz de Fora)
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Homem é preso com drogas 
e munições no Bairro Pedro 

Gomes, em Almenara

Polícia Militar prende 
homem com arma de fogo 

em Padre Paraíso

Idoso de 70 anos é preso 
por tentativa de homicídio 

em Teófilo Otoni

A Pol íc ia  Mi l i ta r 
prendeu um homem de 
20 anos, na quinta-feira 
(06/01), suspeito de en-
volvimento no tráfico de 
drogas no Bairro Pedro 
Gomes, em Almenara, 
no Vale do Jequitinho-
nha. A PM realizou uma 
operação para o cum-
primento de mandado 
de busca e apreensão 
em uma residência na 
Rua Exupério Cangus-
su, e no local o suspeito 
tentou fugir pelos fun-
dos da casa que esta-
va cercada e foi preso.

Durante buscas no 
imóvel foram localizados 
07 barras e 01 tablete de 
maconha, 01 pedra de 

Durante operação da 
Polícia Militar em Pa-
dre Paraíso na sexta-feira 
(07/01), a equipe foi até a 
comunidade rural Córrego 
Comprido Justino, onde 
um homem de posse de 
uma arma de fogo estaria 
ameaçando o próprio pai 
e sua irmã. Foi feito con-
tato com as vítimas, mas, 
quando o autor percebeu 
a chegada da PM, montou 
em um cavalo e fugiu pelo 
pasto. Neste instante, foi 
feito rastreamento, sendo 
ele localizado e preso.

Nas buscas foram 
apreendidos uma espingar-
da tipo polveira e apetre-
chos para recarga. O mate-

Na quinta-feira (06/01), 
a Polícia Militar foi infor-
mada que um homem havia 
sido alvejado por disparos 
de arma de fogo, fato ocor-
rido na Travessa Francisco 
Eloy, Bairro Matinha, em 
Teófilo Otoni. Equipes 
policiais foram ao local, 
fizeram levantamentos so-
bre autoria e motivação 
do crime, e informações 
apontavam que o delito 
teria ocorrido porque há 
vários desentendimen-
tos entre vítima e autor.

Nesta data o autor 
L.L.F., de 70 anos de idade, 

pasta base e 05 porções de 
cocaína, 06 pedras grandes 
e 01 porção de crack, 19 
munições calibre 380, 
01 aparelho celular de 
procedência duvidosa e 
a quantia de R$749,00 

em dinheiro. O preso e 
os materiais apreendidos 
foram encaminhados para 
a delegacia de Polícia 
Civil de Almenara. (As-
sessoria de comunicação 
do 44º BPM, Almenara).

rial foi apreendido e enca-
minhado juntamente com 
o autor até a delegacia de 
Polícia civil para tomada 
de medidas de polícia ju-

diciária. Equipe: sargento 
Nascimento, cabo Vesper-
mann. (Informações/Foto: 
assessoria de comunicação 
do 70º BPM, Araçuaí).

de posse de uma espingar-
da polveira teria desferido 
um disparo em direção à 
vítima N.N.C., de 62 anos. 
Os militares fizeram ras-
treamento, sendo o autor 
localizado e preso na zona 
rural da cidade, na localida-

de conhecida como Pasto 
do Governo. Uma arma foi 
localizada na residência do 
idoso, no Bairro Matinha, 
a outra estava no matagal, 
onde ele foi logo após 
o crime. (Informações/
Foto: PMMG, 19º BPM).

Polícia Militar prende 
suspeitos de praticarem 

homicídio em Caraí
Na tarde de sexta-

-feira (07/01), a Polícia 
Militar recebeu infor-
mações de um homicí-
dio ocorrido no Distrito 
de Marambainha, zona 
rural de Caraí, e que a 
vítima teria sido alveja-
da por disparos de arma 
de fogo quando estava 
em frente à casa da sua 
mãe, e morreu no local. 
Os militares foram ao 
local e depararam com 
a vítima caída no chão 
sem os sinais vitais, sen-
do feito o isolamento 
do perímetro e acio-
nado a perícia técnica, 
que realizou os traba-
lhos de praxe e encami-
nhou o corpo ao IML.

Segundo testemu-
nhas, dois indivíduos 
montados em uma mo-
tocicleta pequena de 
cor preta, sem placa, 
usando capacetes e tou-
cas nos rostos, teriam se 
aproximado da vítima e 
efetuado vários disparos 
de arma de fogo, fugindo 
em seguida sentido ao 
município de Padre Para-
íso, pela estrada vicinal. 
Durante diligências, que 
se estenderam até as 11h 
de sábado (08), de forma 
ininterrupta, os militares 
receberam informações 
que o mandante do crime 
teria sido um cidadão 
da facção rival da ví-
tima, sendo possivel-
mente acerto de contas.

Os policiais foram 
até a fazenda do suspeito, 
ele não estava. No local, 
estavam duas pessoas, 
sendo o irmão e amigo 
do suposto mandante. O 
irmão estava armado com 
um revólver calibre 38, 
municiado com 6 cartu-
chos intactos do mesmo 
calibre e chegou a tentar 
dispensá-lo. Em suas 
vestes foram localizadas 
uma porção de maconha 
e uma de crack. Com o 
outro autor, foram locali-

zados 2 cartuchos calibre 
380, sendo um percutido 
e um deflagrado, além da 
quantia de R$150 em di-
nheiro. Na casa, foi encon-
trada 01 touca tipo ninja.

Em continuidade às 
diligências, a equipe foi 
a um barraco onde outro 
cidadão, que também 
pertence à facção do su-
posto mandante, estaria 
escondido, onde foram 
localizadas 03 armas de 
fogo, sendo 01 espin-
garda calibre 32 e 02 
espingardas polveiras, 
munições e 01 touca. A 
vítima era egressa do sis-
tema prisional, juntamen-
te com um dos suspeitos 
que foi preso, sendo que 

ambos saíram do presí-
dio de Novo Cruzeiro há 
cerca de duas semanas.

Segundo a PM a víti-
ma possuía extensa ficha 
criminal e era tida como 
de alta periculosidade 
pelos seus crimes de rou-
bos e homicídios que 
teria praticado. Os dois 
suspeitos foram presos e 
conduzidos à delegacia 
de Polícia Civil de Teó-
filo Otoni, junto com os 
materiais apreendidos, 
para as providências de 
polícia judiciária. (Infor-
mações/Foto materiais: 
tenente Thalles Dohler 
Schutte, comandante da 
232ª Cia PM. Fotos: ví-
tima/local: Divulgação).

Vítima fatal, Julim Viana



7Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Publicação LegalCidadania libera R$ 700 milhões 
para segurança alimentar e Suas

Liberar R$ 200 mi-
lhões para segurança ali-
mentar e R$ 500 milhões 
para ações do Sistema 
Único de Assistência So-
cial (Suas) é o objetivo da 
Medida Provisória (MP) 
1.092/2021 do Ministério 
da Cidadania (MC), publi-
cada em 31 de dezembro. 
A MP visa ao enfrenta-
mento de danos materiais, 
ambientais e humanos em 
municípios com decreto de 
situação de emergência por 
inundações, deslizamentos, 
enchentes e enxurradas.

 A medida abriu crédito 
extraordinário no valor de 
R$ 700 milhões. Em de-

corrência das fortes chuvas 
desde o início de dezembro, 
que afetaram 153 municí-
pios do Sul da Bahia e 124 
de Minas Gerais, a pasta 
abriu o crédito especial 
para duas frentes: estru-
turação de alimentos e da 
rede com a Secretaria Na-
cional de Inclusão Social 
e Produtiva (Seisp) e ati-
vidades socioassistenciais.

As ações da Assistên-
cia Social nos casos de 
emergência e calamida-
de pública incluem o en-
vio de cestas de alimen-
tos para moradores das 
regiões afetadas. A pasta 
dispõe de normativas para 

orientar gestores sobre 
como obter recursos de 
cofinanciamento federal 
para abrigamento de desa-
lojados e desabrigados por 
meio da Portaria 90/2013.

 Sobre o repasse, aler-
ta-se para a necessidade de 
aprovação pelo Congresso 

Nacional, no prazo de 60 
dias, prorrogados por igual 
período se o texto já estiver 
em tramitação. Além disso, 
o ministério ainda publi-
cará orientações sobre a 
transferência e operaciona-
lização do recurso. (Fonte: 
Agência CNM de Notícias).

PM prende homem por posse ilegal 
de arma de fogo em Novo Cruzeiro

A Polícia Militar rece-
beu denúncias na quinta-
-feira (06/01), informando 
que um cidadão teria se 
envolvido em uma briga 
na última segunda-feira 
(03), dentro de um bar, 
no Povoado de Lambari, 
zona rural de Novo Cru-
zeiro, e teria efetuado um 
disparo de arma de fogo 
na direção do seu desafeto.

Os militares foram à 
casa dos pais do suspeito, 
mas ele não foi localizado, 
tendo o tenente Thalles 
orientado à mulher do 
cidadão para convencê-
-lo a procurar a Polícia 
Militar para dar a sua 
versão dos fatos e infor-
mar o local onde a arma 
de fogo estaria escondi-

da, caso tenha sido ele 
mesmo o autor do fato.

Dessa forma, na sex-
ta-feira (07), o cidadão 
fez contato com a PM e 
confessou a prática cri-
minosa, informando que 
escondeu a arma de fogo 
em cima do telhado do 
curral, onde os policiais 
localizaram uma garrucha 
Rossi calibre 32, muni-
ciada com um cartucho 
intacto e um defl agrado, 
ambos do mesmo calibre.

Segundo o autor, es-
tava armado para se de-
fender de um cidadão que 
o esfaqueou no ano de 
2020 sem motivos apa-
rentes, sendo que a pessoa 
que ele discutiu no bar 
foi quem teria entregue 

a arma branca para feri-
-lo há 2 anos e estaria lhe 
provocando e ameaçan-
do no estabelecimento.

O autor foi preso em 
fl agrante por posse ilegal 
de arma de fogo, sendo 
garantido os seus direitos 
constitucionais, e condu-

zido à delegacia de Polícia 
Civil de Novo Cruzeiro, 
juntamente com a arma de 
fogo e munições apreendi-
das, para as providências 
de polícia judiciária. (In-
formações/Foto: tenente 
Thalles Dohler Schutte, co-
mandante da 232ª Cia PM).
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013176 - KÁSSIO BARBOZA DE OLIVEIRA, solteiro, maior, 

corretor de imóveis, nascido aos 14/05/1984, em Topázio, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Capitão Leonardo, 216, Bairro 
Grão Pará, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SEBASTIÃO BARBOZA 
DE ANIZ e ROZENI OLIVEIRA DE ANIZ; e ADINÉIA DIAS DE 
SOUSA, solteira, maior, do lar, nascida aos 06/02/1989, no Hospital 
São Bento, natural de Novo Cruzeiro-MG, residente na Rua Capitão 
Leonardo, 216, Bairro Grão Pará, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
JOÃO RAMOS DE SOUSA e ZILDA DIAS DE SOUSA; 

013177 - ALEXANDRE BERGANHOLI MARTINS, sol-
teiro, maior, fi sioterapeuta, nascido aos 26/05/1982, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
Alzira Lopes de Souza, 121, Bairro Ipiranga, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de GILSON AMADO DE OLIVEIRA MARTINS e GIS-
LENE MARIA BERGANHOLI MARTINS; e ROBERTA MIGLIO 
CARVALHO TOMICH, solteira, maior, farmacêutica, nascida 
aos 13/02/1989, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Avenida Sidônio Otoni, 3800, Bairro 
São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ROBERTO TOMICH 
e ROSA MARIA MIGLIO CARVALHO TOMICH; 

013178 - FERNANDO RODRIGUES NASCIMENTO, soltei-
ro, maior, auxiliar de escritório, nascido aos 08/09/2000, no Hos-
pital Balbina Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua dos Manacás, 205 A, Bairro Jardim Serra Verde, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO e 
ROSANE RODRIGUES DOS SANTOS; e ALYNNE CARVALHO 
DA SILVA, solteira, maior, vendedora, nascida aos 10/02/2001,no 
Hospital Balbina Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Rua Gustavo Milward Azevedo, 85, Bairro Itaguaçu, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA e 
MARCILENE CARVALHO DA SILVA; 

013179 - ERIC FRANCOLY EVARISTO GONÇALVES, 
divorciado, maior, técnico em telecomunicações, nascido aos 
26/07/1983, não informado lugar do nascimento, natural de Padre 
Paraíso-MG, residente na Rua Aracaju, 40, Bairro Castro Pires, Te-
ófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ALDAIVO GONÇALVES TEIXEIRA 
e ELIZABETH EVARISTO TEIXEIRA; e MORGANNA LOPES 
RAMOS, solteira, maior, técnica em enfermagem, nascida aos 
21/04/1985, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Aracaju, 40, Bairro Castro Pires, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de EDMAR PEREIRA RAMOS e MARIA LOPES RAMOS; 

Teófi lo Otoni-MG 07/01/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13176 a 13179
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