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

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

PRF prende homem com 
mandado de prisão em 
aberto por homicídio

Página 6

Rede de Farmácias Indiana inaugura loja 
no Bairro São Cristóvão, em Teófi lo Otoni

A Rede de Farmácias Indiana inaugurou, na sexta-feira (06/05/2022), a 14ª loja em Teófi lo Otoni, desta vez na Avenida Alfredo Sá, nº 4.975, Bairro São Cristóvão. Um modelo 
inovador e moderno, lindo visual, ambiente amplo, climatizado e aconchegante, a nova loja traz um mix de produtos que a população merece. Nos seus 88 anos de existência, essa é a 
160ª unidade das Farmácias Indiana, instaladas em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, com matriz em Teófi lo Otoni, líder em todas as cidades que está presente, devido a um traba-
lho sério prestado aos clientes. O empresário Paulo César Mattar, agradeceu a Deus, enfatizando que sem Ele não teria aberto nem a primeira loja com seu pai Elias Mattar. Página 8

Dr. Eder Detrez apresenta seu 
projeto “Teófi lo Otoni Malha Y” 
ao Ministro da Infraestrutura, 

Marcelo Sampaio

O médico Ortopedista e Traumatologista, Mestre em Ortopedia Pela SCMBH, 
membro da SBOT, SBQ e SBCOC, dr. Éder Detrez Silva, vice-prefeito de Teófi lo 
Otoni, esteve em Brasília, na quarta-feira (27/04), em uma reunião muito importante 
com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que cuida da área de transportes, 
para apresentar seu projeto da malha ferroviária “Teófi lo Otoni Malha Y”. Página 3

OAB cria o Programa de 
regularização OAB Refi s

A OAB Minas lançou 
a campanha "OAB Refi s: 
Em dia com o Fortaleci-
mento da Advocacia" com 
início na segunda-feira (9). 
Esse é o maior programa de 
regularização de anuidades 
já realizado pela Seccional 
Mineira com descontos de 
até 100% de juros e mul-
tas com pagamento em 
até 30 parcelas. Página 2

Polícia Civil conclui 
investigações de furtos 

de celulares durante 
show em Teófi lo Otoni

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, através da De-
legacia Especializada em 
Repressão a Furtos e Rou-
bos (D.E.R.F.R) de Teófi lo 
Otoni, concluiu as investi-
gações de furtos de apare-
lhos celulares durante show 
do cantor João Gomes. As 
investigações culmina-
ram com a prisão de dois 
casais baianos. Página 6
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Cidade/Gerais
OAB cria o Programa de 
regularização OAB Refis

A OAB Minas lan-
çou a campanha "OAB 
Refis: Em dia com o 
Fortalecimento da Ad-
vocacia" com início na 
segunda-feira (9). Esse é 
o maior programa de re-
gularização de anuidades 
já realizado pela Seccio-
nal Mineira com descon-
tos de até 100% de juros 
e multas com pagamento 
em até 30 parcelas. Serão 
contemplados os inadim-
plentes com as anuidades 
com exercício até 2021. 
Acesse o Programa OAB 
Refis: https://www.oa-
bmg.org.br/tesouraria/
negociacao/anuidade.

Somente com a con-
tribuição de toda a advo-
cacia a OAB-MG poderá 
garantir o acesso às me-
lhorias estruturais, aos 
ganhos de benefícios e, 
principalmente, na pro-
moção da valorização 
da advocacia mineira. 
Atualmente a Ordem 
mantém mais de 690 
salas para utilização de 
advogados e advogadas 
em todo o estado, Escri-
tórios Compartilhados, 
na capital e em várias 
subseções, o Recorte Di-
gital; promove a defesa 
das prerrogativas; ofere-
ce auxílios e benefícios 
como o CAA Telemed - 
orientação médica online 
e gratuita do Hospital Al-
bert Einstein e a vacina-

ção antigripal gratuita e 
anual entre tantos outros.

O presidente da OAB 
mineira, Sérgio Leonar-
do, disse que a gestão 
teve a compreensão do 
momento de dificulda-
des que a advocacia está 
enfrentando, agravado 
pelo longo período de 
pandemia da covid-19 
que causou uma série de 
restrições para o exercí-
cio da profissão. "Nossa 
diretoria teve o desafio 
de oferecer uma alterna-
tiva viável para que os 
advogados e advogadas 
pudessem se regularizar 
perante a Ordem. Esta-
mos promovendo o OAB 
Refis, a maior campanha 
de regularização de anui-
dades da história de nossa 
instituição. Dessa forma 
poderemos investir em 
mais serviços e bene-
fícios para todos", afir-
mou Sérgio Leonardo.

A parceria da OAB 
Minas com a Caixa de 
Assistência dos Advoga-
dos de MG (CAA-MG), 
fortalecida nesta gestão, 
é essencial para a amplia-
ção de benefícios para a 
advocacia. O presidente 
da Caixa, Gustavo Chal-
fun, destacou que "esta-
mos todos na Caixa de 
Assistência trabalhando 
para oferecer cada dia 
mais serviços e benefí-
cios para que a advoca-

cia tenha dignidade e as 
condições necessárias 
para exercer a atividade. 
Temos um olhar global 
sobre o advogado e a ad-
vogada buscando ir além 
da assistência e visando 
o bem estar de todos".

O diretor tesoureiro 
da OAB-MG, Fabrício 
Almeida, falou que "o 
OAB Refis é uma opor-
tunidade diferenciada 
para que os advogados e 
advogadas tenham con-
dições especiais e re-
ais para quitar o débito 
com a Ordem. A con-
tribuição de todos é im-
portante para fortalecer 
a advocacia mineira".

Para o tesoureiro ad-
junto, Marco Antônio 
Freitas, "a valorização 
da advocacia inicia-se 
com o respeito ao colega 
advogado(a) e para isso é 
necessário que todos es-
tejam adimplentes com a 
OAB para fortalecer cada 
dia mais a nossa entidade. 
Sabemos que a Ordem 
gera diversos benefícios 
para a classe, principal-
mente nessa nova gestão, 
como a estruturação do 
sistema de defesa das 
prerrogativas. Pedimos 
a adesão ao OAB Refis 
para que possamos ter 
uma instituição ainda 
mais forte. Novos tempos 
virão na OAB de Minas". 
(OAB/Minas Gerais).

Eleições 2022: 
TRE disponibiliza Guia 

da Propaganda Eleitoral 
e Pode x Não Pode

A propaganda eleitoral 
tem extrema importância 
quando se fala em eleições. 
É a forma de as candidatas 
e candidatos divulgarem 
seus nomes e suas pro-
postas, e de o eleitorado 
conhecê-los para decidir 
em quem votar. Dada a 
relevância do assunto, o 
TRE-MG disponibilizou 
na página Eleições 2022, 
o Guia da Propaganda 
Eleitoral e o Guia Pode x 
Não Pode. Os materiais 
se destinam a futuras can-
didatas e candidatos, jor-
nalistas e demais pessoas 
interessadas no assunto.

O Guia da Propagan-
da Eleitoral traz as dis-
posições legais relativas 
à matéria, assim como 
orientações, prazos e li-
mitações contidas na Lei 
nº 9.504/1997 e Resolu-
ção TSE n° 23.610/2019, 
com atualizações. O Guia 
Pode x Não Pode aborda 
de forma didática os tipos 
de propaganda permitidos 
e também as proibições 
relacionadas a cada caso.

Principais tipos de 
propaganda eleitoral - 
É importante conhecer 
os tipos de propaganda 
que são permitidos no 
período eleitoral. De ma-
neira geral, poderão ser 
realizados, a partir do dia 

16 de agosto, comícios, 
com comunicação prévia 
às autoridades policiais.

Autofalantes e ampli-
ficadores de som podem 
ser utilizados na divulga-
ção da campanha, devendo 
ser obedecida a distância 
de 200 metros das sedes 
dos Poderes, Tribunais, 
quartéis, hospitais, escolas, 
bibliotecas públicas, igre-
jas e teatros (esses, quando 
em funcionamento). Os 
carros de som e minitrios 
poderão ser utilizados ape-
nas em carreatas, cami-
nhadas, passeatas ou du-
rante reuniões e comícios.

Em vias públicas, é 
permitida a colocação de 
mesas para distribuição de 
material de campanha, as-
sim como bandeiras, desde 
que móveis e que não difi-
cultem o bom andamento 
do trânsito de pessoas e ve-
ículos. Nos bens particula-
res e veículos automotores, 
é permitido o uso de ade-
sivos, desde que não exce-
dam meio metro quadrado. 
Essa propaganda deve ser 
afixada de forma gratuita, 
sendo vedado pagamento.

É permitida a distri-
buição de folhetos, volan-
tes adesivos e outros im-
pressos, dentro dos limites 
estabelecidos em relação 
as dimensões e o prazo 

Seccional Mineira promove maior campanha de
 regularização de anuidades da história

A propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 
16 de agosto, mas é importante conhecer antecipadamente 

as regras que regulamentam o assunto
previsto na legislação. A 
propaganda eleitoral pode 
ser feita pela internet, po-
dendo ser realizada em 
site do candidato, blogs 
e redes sociais, devendo 
ser atendidas as regras 
próprias estabelecidas na 
legislação. A propaganda 
eleitoral em rádio e televi-
são se restringe ao horário 
eleitoral gratuito. A veicu-
lação será no período de 
26 de agosto a 29 de se-
tembro, no primeiro turno; 
e de 7 a 28 de outubro, no 
segundo turno, se houver. 

Proibições - Muita 
atenção para as formas de 
propaganda que são veda-
das no período eleitoral. O 
showmício, assim como a 
apresentação remunerada 
de artistas nos eventos, 
com objetivo de animar 
comício ou reunião eleito-
ral. A confecção e entrega 
de brindes ou quaisquer 
bens que possam propor-
cionar vantagem às eleito-
ras e eleitores. Os outdo-
ors, outdoors eletrônicos, 
engenhos publicitários 
ou conjunto de peças de 
propaganda que causem 
efeito visual de outdoor.

A propaganda tam-
bém é vedada em bens de 
cessão ou concessão do 
serviço público e nos bens 
de uso comum, como pos-
tes de iluminação pública, 
sinalização de tráfego, via-
dutos, passarelas, pontes, 
paradas de ônibus e outros 
equipamentos urbanos. É 
proibida a propaganda fei-
ta por telemarketing, assim 
como o disparo de men-
sagens sem anuência do 
destinatário. (TRE/MG).
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Dr. Eder Detrez apresenta seu projeto 
“Teófilo Otoni Malha Y” ao Ministro da 

Infraestrutura, Marcelo Sampaio
O médico Ortopedista 

e Traumatologista, Mestre 
em Ortopedia Pela SCM-
BH, membro da SBOT, 
SBQ e SBCOC, dr. Éder 
Detrez Silva, vice-prefeito 
de Teófilo Otoni, esteve 
em Brasília, na quarta-feira 
(27/04), em uma reunião 
muito importante com o 
ministro da Infraestrutu-
ra, Marcelo Sampaio, que 
cuida da área de transpor-
tes, para apresentar seu 
projeto da malha ferrovi-
ária “Teófilo Otoni Malha 
Y”, que vai interligar os 
vales do Jequitinhonha, 
Mucuri e São Mateus.

O deputado federal 
Aécio Neves intermediou 

o encontro e destacou que 
o projeto “Teófilo Otoni 
Malha Y” é um projeto de 
redenção para esta região, 
dado o seu enorme poten-
cial de desenvolvimento, 
de exploração das nossas 
riquezas, principalmente 
das riquezas minerais. Des-
taca que o próprio Ministro, 
após o encontro, disse a 
ele que ficou impressio-
nado com a apresentação 
feita pelo dr. Eder, deta-
lhada em vários aspectos. 
“E o que permitirá, tenho 
certeza, que o Governo 
Federal possa compre-
ender a importância de 
apoiar esse investimento”.

Aécio ressalta que é 

um projeto estruturante, 
portanto é de médio e longo 
prazo, mas o primeiro passo 
foi dado com essa reunião 
extremamente qualificada. 
Toda equipe da área de 
transporte do Governo Fe-
deral esteve reunida com o 
dr. Eder por algumas horas, 
e ele acredita que terá a 
partir de agora condições 
de avançar na definição 
das prioridades para o iní-
cio desse projeto. E tem 
a intenção de trazer essas 
autoridades e o próprio 
Ministro, brevemente em 
Teófilo Otoni, para co-
nhecer um pouco mais 
de perto a nossa região.

“Mas eu não tenho 

dúvida de que aquilo que 
mais a região demanda, um 
projeto estruturante, defini-
tivo de desenvolvimento, 
de geração de renda, de 
emprego, com exploração 
adequada e sustentável 
dos nossos potenciais e 
das nossas riquezas, esse 
projeto hoje deu o seu pri-
meiro e consistente passo”. 
Aécio também conversou 
com o Ministro de Esta-
do e a impressão deixa-
da foi a melhor possível. 
“Acho que nós estamos 
num bom caminho para 
iniciarmos algo novo, au-
dacioso, mas que poderá 
trazer resultados para es-
sas gerações, e até para 

gerações futuras de todos 
os nossos vales”, concluiu.

O ministro Marcelo 
Sampaio ressaltou que os 
vales do Mucuri, Jequi-
tinhonha e São Mateus 
precisam da infraestrutura 
para continuar crescendo, e 
que o dr. Eder levou a ele o 
projeto e as expectativas de 
retomar o setor ferroviário 
dessa região. Enfatizou que 
está ombreado com o dr. 
Eder para que possa desen-
volver o setor ferroviário. 
“Setor de ferrovias que traz 
prosperidade, investimento 
para a região, traz geração 
de empregos. E a gente tem 
aqui uma boa notícia que 
nós tivemos dois pedidos 

de autorização ferroviária 
para essa região, um deles 
já concedido para a Petro-
city, e outro que está em 
análise por parte do Mi-
nistério da Infraestrutura”.

O ministro disse ainda 
que fica muito animado 
de ver a região buscando 
desenvolvimento e da sua 
parte o seu compromisso 
é de fazer com que essa 
autorização se torne uma 
realidade com a regulamen-
tação. O dr. Eder Detrez 
agradeceu ao ministro pela 
acolhida e pela atenção, e 
disse que conta com o Mi-
nistério para ajudar a desen-
volver os vales Mucuri, Je-
quitinhonha e São Mateus.

Dr. Eder apresentando o projeto “Teófilo Otoni Malha Y” ao Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio A reunião de dr. Eder com o ministro foi marcada pelo deputado federal Aécio Neves 

Dr. Eder Detrez com o ministro da Infraestrutura Marcelo Sampaio, Carlos 
Viana e Ricardo Neto do Gabinete do deputado Aécio Neves

O vice-prefeito de Teófilo Otoni, dr. Éder Detrez, com a equipe do Ministério da 
Infraestrutura, em Brasília, onde apresentou o seu projeto "Teófilo Otoni, Malha Y"



4 Quarta-feira, 11 de maio de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais
Cejusc Itinerante promove 
cidadania na Comarca de 

Jequitinhonha
A equipe de traba-

lho que integra o Centro 
Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cida-
dania (Cejusc) de Je-
quitinhonha, Nordeste 
de Minas, em parceria 
com o Ministério Pú-
blico de Minas Gerais, 
realizou, entre 26 e 28 
de abril, mais uma edi-
ção do projeto Justiça 
Itinerante. A ação ocor-
reu nos municípios de 
Felisburgo, Jequitinho-
nha e Monte Formoso.

Em Felisburgo, hou-
ve 55 atendimentos, 33 
conversões de união 
estável em casamento, 
três audiências pré-pro-
cessuais que resultaram 
em acordos e duas audi-
ências processuais que 
pacificaram o conflito. 
Em Jequitinhonha, fo-
ram 83 atendimentos, 
44 conversões de união 
estável em casamento, 
três audiências pré-pro-
cessuais com acordos e 
quatro audiências pro-
cessuais que resulta-
ram na finalização de 
duas ações judiciais.

Uma das pessoas 
que se casou foi o apo-
sentado Pedro Vieira dos 
Santos, de 78 anos, que, 
coincidentemente, ce-
lebrava seu aniversário 
no dia do evento: “Foi 
bom demais que Deus 
ajudasse, porque a gen-
te não tinha condições 
de pagar R$ 1 mil para 
casar. Recebo pouco e 
praticamente não sobra 
dinheiro. Agora, a feli-
cidade é muito grande, 
é a realização de um 
sonho”, disse o aposen-
tado, que se casou com a 
dona de casa Maria Apa-
recida Ferreira da Silva. 
Já em Monte Formo-
so, foram realizados 30 
atendimentos, 21 con-
versões de união estável 
em casamento, cinco au-
diências pré-processuais 
com acordo em todas 
e uma audiência pro-
cessual que com êxito.

Balanço - O balanço 
total da iniciativa resul-
tou em 98 conversões 
de união estável em ca-
samento, 11 audiências 

pré-processuais; todas 
com acordo, e sete au-
diências processuais, 
sendo que cinco ações 
judiciais em andamen-
to foram finalizadas.

O 3º vice-presidente 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, desembar-
gador Newton Teixeira 
Carvalho, que também 
coordena o projeto Jus-
tiça Itinerante, parabeni-
zou os envolvidos na ini-
ciativa pelos resultados 
alcançados. “Transmito 
um elogio pela iniciativa 
da realização do Cejusc 
Itinerante na Comarca Je-
quitinhonha. Trata-se de 
um evento de suma im-
portância para inclusão 
dos menos favorecidos e 
para dar real cidadania a 
todos. Com certeza, essa 
proposta incentivará os 
colegas a também im-
plementarem o Cejusc 
Itinerante nas demais 
comarcas do Estado de 
Minas Gerais", disse. 
"Um dos objetivos desta 
atual 3ª Vice Presidência 
que vem sendo alcançado 
graças ao empenho dos 
magistrados, servidores 
dos Cejuscs, colabora-
dores e das prefeituras 
mineiras”. O magistrado 
Luiz Ricardo Alves Ta-
vares, que participou da 

ação, realizada em con-
junto com o Ministério 
Público, disse ter ficado 
com a sensação de dever 
cumprido. “O êxito da 
atuação do Cejusc de 
Jequitinhonha revela o 
compromisso da Unidade 
Judiciária em possibilitar 
a pacificação social e di-
fundir a ideia da solução 
de conflitos por meio da 
autocomposição. Foram 
dias de muito trabalho e 
de imensurável satisfa-
ção por presenciarmos 
a alegria estampada no 
rosto de cada cidadão 
que teve seu pleito aten-
dido, nas mais diver-
sas demandas", afirmou.

Segundo Ricardo 
Tavares, entre os aten-
dimentos realizados, fo-
ram solucionados, de 
forma consensual, vários 
processos de alimentos, 
guarda, divórcio, dentre 
outros. "Vale destacar o 
grande número de pe-
didos de conversão de 
união estável em casa-
mento, que proporciona-
ram a todos os envolvi-
dos momentos de muita 
alegria”, concluiu. (Dire-
toria Executiva de Comu-
nicação – Dircom - Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais – TJMG / Crédito: 
Divulgação - TJMG).

Drones apreendidos 
do crime estão sendo 
usados para patrulhar 

o espaço aéreo de 
unidades prisionais

Drones remotamente 
pilotados por criminosos 
que forem apreendidos 
serão utilizados por poli-
ciais penais para fomentar 
o patrulhamento aéreo das 
unidades prisionais do 
estado. A ação é resultado 
do acordo firmado entre 
o Departamento Peniten-
ciário de Minas Gerais 
(Depen-MG), por meio 
da Coordenação de Ope-
rações com Aeronaves 
Remotamente Pilotadas 
(Coarp), e o Poder Judi-
ciário do Estado. Além 
da cessão dos drones ao 
sistema prisional, policiais 
penais já estão sendo capa-
citados pelo Grupamento 
de Patrulha Aérea (Gpaer) 
para operarem aeronaves 
remotamente pilotadas, a 
fim de garantir a ordem 
e a segurança em esta-
belecimentos prisionais. 

Os drones apreendidos 
são oriundos de diver-
sas atividades criminosas, 
entre elas as inúmeras e 
diárias tentativas de arre-
messo de materiais ilícitos 
dentro de estabelecimentos 
prisionais. Eles, agora, 
mudaram de lado e de 
mãos e serão usados para 
combater o crime e auxi-
liar nas demais atividades 
da área de segurança das 
unidades. As aeronaves re-
motamente pilotadas, con-
fiscadas pela Justiça, que 
apresentarem defeitos ou 
não possuírem condições 
de serem operacionaliza-
das serão utilizadas como 
doadoras de peças para 
equipamentos similares. 

A Penitenciária de 
Segurança Máxima de 
Francisco Sá e o Presídio 
de Montes Claros II, no 
Norte do estado, foram 
as primeiras unidades pri-
sionais a receberem os 
equipamentos e terem suas 
equipes treinadas. A parce-
ria também acontece em 
Ribeirão das Neves, onde 
cinco drones foram apreen-
didos e serão utilizados para 
atender as unidades que 
compõem a comarca. Ao 
todo, mais de 30 policiais 
penais já foram capacitados 

desde que o acordo foi 
firmado. “Este importante 
acordo vem com o intuito 
de prevenir e coibir prá-
ticas criminosas nas uni-
dades prisionais, além de 
capacitar de forma atuante 
e direta os policiais penais 
da ponta”, explica o coor-
denador de Operações com 
Aeronaves Remotamente 
Pilotadas do Depen-MG, 
Cassimiro Fernandes. 

 Para a juíza da Vara de 
Execuções Penais da Co-
marca de Ribeirão das Ne-
ves, Miriam Vaz Chagas, a 
cooperação é um marco no 
combate à criminalidade. 
“A relevância desta parce-
ria se revela principalmen-
te pela desburocratização 
do encaminhamento de 
materiais de origem ilícita, 
dando a eles uma finalida-
de em prol da segurança 
pública”, detalha a juíza. 

Referência nacional 
- O Grupamento de Patru-
lha Aérea do Depen-MG 
participou nesta segunda-
-feira (09/05), em Brasília, 
do Conselho Nacional dos 
Secretários de Estado de 
Justiça, Cidadania, Direi-
tos Humanos e Adminis-
tração Penitenciária (Con-
sej), para apresentação 
do Sistema Integrado de 
Segurança e Patrulhamen-
to Aéreo de Minas Gerais 
(Sispaer) e suas estruturas. 
O objetivo é que o sistema 

seja referência nacional 
para os entes de segurança 
pública da federação. O se-
cretário adjunto de Justiça 
e Segurança Pública, Je-
ferson Botelho, e o diretor-
-geral do Depen-MG, Ro-
drigo Machado, também 
participaram do evento. 

O Sispaer e a apli-
cação do “No-Fly Zone” 
em Minas Gerais também 
serão apresentados pelo 
Gpaer nesta terça-feira 
(10/05), em São Paulo, 
no Workshop Unmanned 
Aircraft Systems - UAS 
(Sistema de Aeronaves 
Não Tripuladas). Em uma 
ação conjunta entre o De-
pen-MG e o Departamento 
de Controle do Espaço 
Aéreo (Decea), entrou em 
operação, em abril des-
te ano, o "No-Fly Zone" 
nas unidades prisionais. 

Trata-se de um recurso 
de segregação do espaço 
aéreo, no qual se torna 
proibido o sobrevoo de 
aeronaves não autorizadas 
nestes locais. A Polícia 
Penal mineira destaca-se 
por ser a única força de 
segurança pública do país 
a contar com esse recurso. 
Participam desta capacita-
ção, voltada para órgãos de 
segurança pública, a Inter-
pol, a Polícia Federal, Po-
lícias Militares e Civis de 
diversos estados e demais 
atores ligados à temática.

A iniciativa foi realizada em parceria com o Ministério Público Estadual

Equipe do Cejusc Itinerante da Comarca de Jequitinhonha 
registra a conversão de uma união estável em casamento

Promotores de Justiça com o juiz coordenador do Cejusc de 
Jequitinhonha, Luiz Ricardo Alves Tavares, e o servidor da 

Agin José Augusto Neto (Crédito: Divulgação/TJMG)

Grupamento de Patrulha Aérea da Polícia Penal de Minas 
tem se destacado no cenário nacional; hoje sua atuação foi 

demonstrada em Brasília e amanhã será em São Paulo

www.diariotribuna.com.br
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Opinião/Gerais

Jesus, em Seu Evange-
lho, consoante Lucas, 4:4, 
recordando o Deuteronô-
mio de Moisés, adverte: 
“Nem só de pão vive o 
homem, mas de toda a Pa-
lavra de Deus”. Igualmen-
te ocorre na Economia. 
Contudo, quantos dão a 
merecida importância ao 
ensinamento? A não ser 
quando a dor bate. Por 
oportuno, reporto-me ao 
que proferi durante Prece 
ao Divino Estratego, em 
janeiro de 1991: Grandes 
nações avantajaram-se 
nas horas de embate; os 
mais destacados caracteres 
revelaram-se nas ocasiões 
tempestuosas. A crise é 
o teste da inteligência. A 
luta instiga o nosso valor. 
Por que temer os desafi os? 
É a maneira escolhida por 
Deus para premiar a nossa 
capacidade. E qualquer 
vitória no campo espiritual 
e físico exige sacrifício.

Um fato singular é 
digno de apontamento: 
Jesus sobrepujou a do-
lorosa crise da crucifi ca-
ção! Quando julgaram 
havê-Lo morto, ao erguer 
o Seu corpo dorido para 
escárnio da multidão em 
suspense, foi então que O 
glorifi caram, colocando-O 
acima da craveira comum. 
E todos os povos, perante 
a História, puderam con-
templá-Lo. Depois, houve 
a magnífi ca Ressurreição...

Como exclamou o Ir-
mão Flexa Dourada (Es-
pírito), pela psicofonia 
do sensitivo cristão do 
Novo Mandamento Chico 
Periotto, durante mani-
festação espiritual no Rio 
Grande do Sul: “Feliz de 
quem suporta a prova com 
resignação, mas suporta 
mesmo! Para os Céus, é 
isso que importa!”. E foi 

assim que Jesus fez: su-
plantou o martírio da cruci-
fi cação! Em seguida, como 
fênix, ressurgiu vitorioso 
das cinzas da morte, razão 
por que Deus Lhe confi r-
mou o Poder. Você não 
entende bem o Poder de 
Jesus?! Vamos, então, con-
tinuar a analisá-lo juntos.

Valorizar o Capital 
de Deus - O exemplo de fé 
do Divino Mestre inspira-
-nos coragem, tendo em 
vista o panorama planetá-
rio, que suscita vigorosa 
criatividade para superar 
os óbices que pelo caminho 
aparecerem, mormente os 
econômico-financeiros. 
É inadiável valorizar o 
Capital de Deus, ou seja, 
a criatura humana e seu 
Espírito Eterno, molas 
propulsoras do progresso, 
o cerne da economia altru-
ística, segundo escrevi, em 
1987, na Folha de S.Paulo.

O social vem pelo 
espiritual - E retorno a 
um ponto que considero 
indispensável termos sem-
pre em pauta: a reforma do 
social vem pelo espiritual. 

Em 1983, no Programa 
Boa Vontade, exibido na 
época pela Band, fi z este 
comentário: Muita gente 
pensa que Jesus seja uma 
fi cção religiosa ou uma fi -
gura apenas a ser lembrada 
nos respeitáveis cultos das 
devoções cristãs. Todavia, 
vamos além. Estamos con-
victos de que o Sublime 
Taumaturgo deva ser cons-
tantemente perquirido, 
porque, em Suas prédicas, 
encontramos não só o le-
nitivo, mas a resposta para 
as indagações que nos afl i-
gem. É Ele Quem diz: “Mi-
nha Paz vos deixo, minha 
Paz vos dou. Eu não vos 
dou a paz do mundo. Eu 
vos dou a Paz de Deus, que 
o mundo não vos pode dar. 
Não se turbe o vosso cora-
ção nem se arreceie, pois 
estarei convosco, todos os 
dias, até ao fi m do mun-
do” (Evangelho do Cristo, 
segundo João, 14:27; e 
Mateus, 28:20). Trata-se 
de uma promessa e tanto, 
sobre a qual precisamos 
meditar, pois há bastante 
que aprender com Ele.

Vencer a crise demanda 
trabalho e fé

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

interrupção de gravidez
O juiz da 36ª Vara 

Cível de Belo Horizonte, 
Marcelo Paulo Salgado, 
autorizou a interrupção 
da gravidez de uma mu-
lher com feto diagnosti-
cado com megabexiga. A 
anomalia foi constatada 
em janeiro deste ano, 
quando a criança tinha 
apenas 12 semanas de 
gestação. A megabexiga 
causa diversas conse-
quências para o feto, 
como difi culdades renais 
e a não formação do 
pulmão, tornando inviá-
vel a respiração fora do 
útero. Em abril, com 22 
semanas de gravidez, a 
mãe realizou novo ul-
trassom e foi constatada 
a piora do quadro do 
feto em diversos aspec-
tos - inclusive, a caixa 
torácica e os pulmões ti-
nham tamanho reduzido.

Dez dias após esse 
diagnóstico, a mulher 
e o marido decidiram 
interromper a gravidez 
e deram entrada com 
o pedido de tutela de 
urgência na Justiça. O 
Ministério Público ma-
nifestou-se contrário ao 
pedido da interrupção da 
gravidez, argumentando 

que, apesar da alta pro-
babilidade de que "o feto 
venha a morrer intraú-
tero ou até mesmo nos 
primeiros dias de vida, 
existe uma possibilidade, 
mesmo que pequena, de 
que ele possa ser assistido 
e manejado com tera-
pia renal substitutiva".

 O juiz Marcelo Paulo 
Salgado avaliou o relató-
rio médico anexado ao 
processo e considerou 
que o desencadeamen-
to de outras malforma-
ções, a diminuição de 
líquido amniótico e o 
desenvolvimento incom-
pleto dos pulmões invia-
bilizavam até mesmo a 
vida intrauterina do feto.

 Ao autorizar a in-

terrupção da gravidez, o 
magistrado disse que é 
"irrefutável o sofrimento 
psicológico a que esta-
ria submetida a mãe e a 
inutilidade da exposição 
ao risco de vida ou de 
sequelas à sua saúde, 
ante a perspectiva nula 
de sobrevida do nascituro 
ou, em caso de sobrevida, 
a mínima expectativa de 
vida e sofrimento causado 
ao ser humano", explicou. 
O pedido foi deferido 
para afastar qualquer im-
pedimento jurídico ao 
procedimento médico 
de interrupção da ges-
tação. (Diretoria de Co-
municação Institucional 
– Dircom - TJMG - Uni-
dade Fórum Lafayette).

Decisão foi baseada em relatório médico anexado ao processo

O juiz Marcelo Paulo Salgado avaliou o relatório médico e 
considerou que o desencadeamento de outras malformações 

inviabilizavam até mesmo a vida intrauterina do feto
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Segurança Pública
Após denúncia PM 

apreende duas armas de 
fogo em Nanuque

Polícia Civil conclui 
investigações de furtos 

de celulares durante 
show em Teófi lo Otoni

PRF prende homem com 
mandado de prisão em 
aberto por homicídio

Polícia Militar realiza 
operação e apreende 

drogas na cidade de Catuji

A Polícia Militar rece-
beu denúncia na manhã de 
quinta-feira (05/05), infor-
mando que algumas pesso-
as estariam de posse de uma 
arma longa no Bairro São 
Geraldo, e que elas teriam 
se deslocado até a Rua Dom 
Cavati, no mesmo bairro. 
Os militares foram até um 
imóvel da rua citada, e 
durante buscas no local 
foram encontradas 01 sub-
metralhadora de fabricação 
artesanal com 09 munições 
calibre 380 e 01 réplica de 
pistola semi-automática.

 No imóvel um indiví-
duo foi abordado e assumiu 

a propriedade dos materiais 
que foram apreendidos. Ele 
foi conduzido à delegacia 
de Polícia Civil para as 

demais medidas de polí-
cia judiciária. (Assessoria 
de comunicação da 24ª 
Cia PM Ind, Nanuque).

A Polícia Civil de 
Minas Gerais, através da 
Delegacia Especializada 
em Repressão a Furtos e 
Roubos (D.E.R.F.R) de 
Teófilo Otoni, concluiu 
as investigações de furtos 
de aparelhos celulares du-
rante show do cantor João 
Gomes. As investigações 
culminaram com a prisão 
de dois casais baianos, 
abordados na posse de 
32 aparelhos celulares 
furtados no “Show do Pi-
zero”, no último dia 29 
de abril, na área do Cen-
tro de Eventos Expomi-
nas, em Teófilo Otoni.

Os envolvidos foram 
presos na cidade de Ponto 
dos Volantes, já em fuga 
na posse dos objetos e 
conduzidos presos para 
a Delegacia Regional. O 
trabalho da Polícia Civil 
se concentrou na lavratu-
ra do Auto de Prisão em 
Flagrante Delito (APFD), 
e posteriormente na identi-
fi cação das vítimas, rastre-
amento e identifi cação dos 
aparelhos, redução a termo 
das oitivas de todas as ví-
timas, apreensão e restitui-
ção aos respectivos donos.

Os envolvidos encon-
tram-se presos e foram 

indiciados nos crimes de 
furto qualifi cado, e ainda, 
corrupção ativa e organiza-
ção criminosa. O delegado 
que esteve à frente das 
investigações, dr. Márcio 
Pereira, ainda represen-
tou pela prisão preventiva 
dos envolvidos, e a soma 
das penas pode chegar 
a 28 anos de reclusão. 
Equipe policial: delegado 
Márcio Pereira. Investi-
gadores, Natália Spósito, 
Fabrício Tudéia, Cláudio 
Borges e Erick Mateus. Es-
crivão Gerson Lucas. (In-
formações/Fotos: PCMG, 
dr. Márcio Pereira).

Polícia Militar prende 
assaltante e recupera 

celular da vítima
Araçuaí - Na madru-

gada de domingo (08/05), 
a Polícia Militar foi acio-
nada por uma adolescente 
de 17 anos, informando 
que ela teria sido roubada 
na Rua Dom Serafi m, em 
Araçuaí. A vítima disse 
que estava se deslocando 
do Bairro Canoeiro até o 
Bairro Esplanada, quando 
começou a ser seguida por 
um indivíduo que trajava 
camisa amarela, bermu-
da jeans e segurava uma 
chuteira debaixo do braço.

Disse que num deter-
minado momento o homem 
a teria segurado pelos cabe-
los e braços, e exigido que 
ela lhe entregasse o telefo-
ne celular, e após o assalto 
ele fugiu sentido ao Bairro 
Esplanada. Os militares 
conferiram sistemas de vi-
deomonitoramento dos es-
tabelecimentos adjacentes, 
e junto com a seção de in-
teligência da PM conseguiu 
identificar o autor como 
sendo G.M.J., 23 anos.

Os militares fizeram 
rastreamento e o assaltante 
foi localizado com o apa-
relho celular da vítima. Ele 
foi preso e conduzido à 
delegacia de Polícia Civil 

em Araçuaí para demais 
providências cabíveis à po-
lícia judiciária. (Informa-
ções/Foto: assessoria de 
comunicação organizacional 
do 70ª BPM de Araçuaí).

Itaobim - A Polícia 
Rodoviária Federal fazia 
fiscalização de rotina na 
manhã de domingo (08/05), 
próximo ao km 117 da BR-
116, no município de Ita-
obim, e os agentes deram 
ordem de parada a um veí-
culo EcoSport de cor prata, 
conduzido por um homem e 
como passageiro no banco 
traseiro havia um segun-
do indivíduo de iniciais 
C.T.A., de 32 anos, sem 
portar documento com foto.

Em consulta aos siste-
mas informatizados, foi veri-
fi cado que havia um manda-
do de prisão em aberto contra 

Durante operação Força 
Tarefa da Polícia Militar em 
Catuji, no sábado (07/05), 
as equipes foram até o Cór-
rego Fumaça, zona rural da 
cidade, para verifi car uma 
denúncia de tráfi co ilícito de 
drogas na localidade. Ao se 
aproximar do local denun-
ciado, os militares visualiza-
ram dois indivíduos na área 
externa da casa, embalando 
drogas. Ao perceberem a 
presença da polícia, os in-
divíduos tentaram fugir, mas 
foram contidos e abordados.

 Com eles foram lo-
calizados e apreendidos 
153 pinos com cocaína, 19 
pedras pequenas e 01 maior 

o passageiro, por ocorrência 
de homicídio. Ele foi preso 
e conduzido à delegacia de 
Polícia Civil no município 

de Itaobim para os proce-
dimentos cabíveis à polícia 
judiciária. (Informações/
Foto: PRF, Teófilo Otoni)

de crack, material para em-
balagem de drogas, além de 
R$ 370,00 e $20,00 (vinte 
dólares), duas motocicletas, 
uma balança de precisão e 
dois aparelhos celulares. Os 
materiais foram encaminha-

dos à delegacia de Polícia 
Civil junto com um maior 
preso e um menor apreen-
dido. (Informações/Foto: 
tenente Marlos Aurélio Al-
ves Barbosa, comandante 
2º Pelotão da 232ª Cia PM).
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013404 - NATANAEL FÉLIX ALVES MIRANDA, soltei-

ro, maior, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 03/12/1999, 
no Hospital Balbina Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Avenida Santana, 546, Bairro Matinha, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de IVANILDO RODRIGUES MIRANDA 
e SANDRA APARECIDA ALVES MARINHO; e CECILIANE 
SANTOS DE OLIVEIRA, solteira, maior, maquiadora, nascida 
aos 10/07/1997, no Hospital Santa Angela, natural de São Roque-
-SP, residente na Avenida Santana, 546, Bairro Matinha, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de ALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA 
e MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS; 

Teófi lo Otoni-MG 09/05/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13404

013405 - ADRIANO SCHIMITZ DE JESUS, solteiro, 
maior, lavrador, nascido aos 03/01/1997, no Córrego Jacaré, 
Distrito de Topázio, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente no 
Córrego Novo, Zona Rural, Distrito de Topázio, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de DURVALINO JAQUES DE JESUS e ADRIA-
NA MARIA SCHIMITZ; e CLEONICE MOREIRA DOS 
SANTOS, solteira, maior, lavradora, nascida aos 02/07/1984, 
em domícilio, na Colônia Mestre de Campo, natural Teófi lo 
otoni-MG, residente no Córrego Novo, Zona Rural, Distrito de 
Topázio, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GERALDO ALVES DOS 
SANTOS e NANCY MOREIRA DOS SANTOS; 

013406 - JOSÉ DIONE MARTINS DOS SANTOS, divor-
ciado, maior, auxiliar de retifi cador, nascido aos 21/05/1985, 
não informado lugar do nascimento, natural de São Paulo-SP, 
residente na Rua Antônio Ribeiro, 8, Bairro São Pedro, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ MARTINS DOS SANTOS e SE-
BASTIANA GONÇALVES DOS SANTOS; e MARCILENE 
AZEVEDO MIRANDA, solteira, maior, banhista, nascida aos 
22/09/1997, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Sessenta e Seis, 248, Bairro Frei Dimas, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CARLOS ROBERTO MIRANDA 
e MARILENE AZEVEDO MIRANDA; 

Teófi lo Otoni-MG 10/05/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13405 a 13406

UNIMED TEÓFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, 
denominada UNIMED TRÊS VALES, inscrita no CNPJ sob o nº 66.343.559/0001-22, com sede à Rua 
Alexandre Mattar, n° 137, Bairro São Diogo, Teófi lo Otoni/MG, CEP: 39.803-075, representada pela 
Diretora Presidente, Drª. VERA LUCIA LAUAR, brasileira, casada, médica, inscrito no CPF sob o n° 
521.208.136.04, e pelo Diretor Médico Social, Drª. ADAIL JAQUES PRATES RODRIGUES, brasileiro, 
casado, médico, inscrito no CPF sob o n° 422.940.456-53, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos 
virem o presente edital, ou dele conhecimento tiverem para SOLICITAR O COMPARECIMENTO 
à sede da UNIMED TRÊS VALES, dentro de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, do Srs(a) 
relacionados abaixo, não encontrado no endereço domiciliar anteriormente fornecido, com a fi nalidade 
de regularização de seu contrato de plano de saúde.

202227770812800 118081416**; 202228255854000 074557516**; 202225051339200 ; 39316685**; 
202208605849300 084187366**; 202208509323700 097024866**; 202208508719900 168532836**; 
202208570543500 067146466**; 202208509386700 173548256**; 202208509573000 181239286**; 
202208510122700 162655246**; 202208508655300 137293186**; 202208509624100 169622776**; 
202208504562000 809052856**; 202208606305200 055041706**; 202208402501600 540082476**; 
202208509653800 187950886**; 202208508834200 171244876**; 202208509440300 186051696**; 
202208503789200 155659686**; 202208509529100 188650286**; 202228970971400 110366976**; 
202240900 257189820001**; 202272500 211596280001**; 202225298 327788980001**.

Teófi lo Otoni/MG, 10 Maio de 2022
UNIMED TRÊS VALES
VERA LUCIA LAUAR

Diretora Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM 
PRAZO DE 30 DIAS
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Indiana
Rede de Farmácias Indiana inaugura loja 
no Bairro São Cristóvão, em Teófilo Otoni

A Rede de Farmácias 
Indiana inaugurou, na sex-
ta-feira (06/05/2022), a 
14ª loja em Teófilo Otoni, 
desta vez na Avenida Al-
fredo Sá, nº 4.975, Bairro 
São Cristóvão. Um modelo 
inovador e moderno, lindo 
visual, ambiente amplo, 
climatizado e aconche-
gante, a nova loja traz 
um mix de produtos que 
a população merece. Nos 
seus 88 anos de existência, 
essa é a 160ª unidade das 
Farmácias Indiana, insta-
ladas em Minas Gerais, 
Bahia e Espírito Santo, 
com matriz em Teófilo 
Otoni, líder em todas as 

cidades que está presente, 
devido a um trabalho sé-
rio prestado aos clientes.

O empresário Paulo 
César Mattar, agradeceu 
a Deus, enfatizando que 
sem Ele não teria aberto 
nem a primeira loja com 
seu pai Elias Mattar à 
frente. “Onde ele está sei 
que está muito orgulhoso 
da gente”, disse Pauli-
nho direcionando à sua 
mãe Dona Mary Mattar, a 
quem fez agradecimentos, 
e à sua esposa Gabriela. 
Agradeceu toda equipe 
da Indiana, enfatizando 
que é uma grande família.

Para Ivana, Victor, e 

demais colaboradores, ao 
todo são 16, Paulinho dis-
se: “Essa loja é especial, é a 
160. Quero falar com vocês 
que o atendimento da India-

na não muda. É o respeito 
ao cliente. É um orgulho tê-
-los aqui, todos treinados”. 
As instalações da nova 
loja Indiana receberam a 

bênçãos do padre Núbio, 
da Paróquia São Cristóvão. 
A inauguração contou com 
presença de colaboradores, 
fornecedores da Indiana, 

representantes de entida-
des de classe de Teófilo 
Otoni e vários outros con-
vidados que prestigiaram. 
(Fotos: Diário Tribuna).

Nos seus 88 anos de existência a Rede de Farmácias Indiana inaugura a 160ª unidade, a 14ª em Teófilo Otoni

As instalações da nova Indiana receberam as bênçãos
do padre Núbio da Paróquia São Cristóvão

O empresário Paulo César Mattar disse que essa é uma loja 
especial, é a unidade 160, a 14ª em Teófilo Otoni


