
Teófilo Otoni,
segunda-feira, 23 maio de 2.022

Diretor Responsável: 
Wilmar Souza e Silva

(33) 98851-0806

Edição nº 
4.074

CNPJ: 17.709.734/0001-47

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

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

Minas finaliza Operação 
Parador 27 com 57 pessoas 

presas e 13 vítimas resgatadas
Página 4

Prefeitura de Novo 
Cruzeiro realiza evento 

em homenagem aos garis

A noite de sábado (14/05), foi de festa para centenas de trabalhadores da coleta 
pública em Novo Cruzeiro. A prefeitura realizou um grande evento em homenagem 
aos garis que atuam no município, profissionais de extrema importância na cidade. 
O evento contou com música ao vivo, sorteio de prêmios, entrega de brindes, dis-
cursos emocionantes e exibição de um vídeo de agradecimento no telão. Página 8

SRS Teófilo Otoni 
realiza workshop sobre 
Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais
O evento foi realizado 

na quarta-feira (11/05), na 
Superintendência Regional 
de Saúde de Teófilo Otoni, 
conduzido pela especialis-
ta em Políticas e Gestão da 
Saúde, Edilaine F. Montei-
ro Lauar, também advoga-
da. Edilaine explicou que 
a finalidade da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD) é regular o 
tratamento de dados pes-
soais por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito pú-
blico ou privado. Página 2

Transporte de crianças 
em motocicletas volta a 

preocupar as autoridades
O retorno das aulas 

presenciais trouxe a neces-
sidade de muitas famílias 
readequarem o dia a dia, 
uma vez que tem as ques-
tões de trabalho e diversas 
atividades, dentre elas levar 
e buscar as crianças nas 
escolas, creches, cursos e 
casas de parentes. A grande 
demanda exige de muitas 
famílias a utilização de ve-
ículos de duas rodas e tem 
sido comum o transporte 
de crianças muito pequenas 
nas motocicletas, motone-
tas e ciclomotores. Página 2

Morre idosa agredida 
com pedradas na cabeça, 

no Bairro Frei Júlio
A idosa morreu em consequência de agressões sofridas 

por um homem supostamente com surto psicótico

Teófilo Otoni – Lauri-
ta Luiza dos Santos, de 67 
anos, vítima de agressões 
com pedradas na cabeça, 
fato ocorrido na sexta-feira 
(13/05/2022), no Bairro Frei 
Júlio, em Teófilo Otoni, in-
felizmente não resistiu às 
lesões sofridas e morreu na 
madrugada de sexta-feira 
(20/05). Laurita e outra idosa, 
M.L.R., de 65 anos, foram 
agredidas dentro de casa 
por um homem de 39 anos, 

supostamente com surto psi-
cótico. No dia 12 de maio o 
mesmo homem teria tentado 
colocar fogo na própria resi-
dência no Bairro São Jacinto, 
mas ele fugiu e a polícia 
não conseguiu localizá-lo.

As vítimas foram en-
caminhadas para o Hospital 
Santa Rosália em estado 
grave, com traumatismo cra-
niano. Após agredir as idosas 
ele fugiu para um morro de 
difícil acesso, arremessou pe-

dras contra residências, mas 
equipes da Polícia Militar 
cercaram a localidade e ele foi 
preso em flagrante e conduzi-
do à delegacia de Polícia Ci-
vil. Na sua captura, o homem 
ainda arremessou uma barra 
de ferro e pedras contra os 
militares. Aos policiais o au-
tor disse que não conhecia as 
vítimas e não se recordava do 
que fez. A sua prisão em fla-
grante foi convertida em pre-
ventiva. (Fotos: Divulgação).

Laurita Luiza, morreu na 
madrugada de sexta-feira (20/05)

O homem supostamente com surto psicótico agrediu 
duas idosas a pedradas na cabeça
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Cidade/Gerais
Transporte de crianças 

em motocicletas volta a 
preocupar as autoridades

O retorno das au-
las presenciais trouxe a 
necessidade de muitas 
famílias readequarem 
o dia a dia, uma vez 
que tem as questões de 
trabalho e diversas ati-
vidades, dentre elas levar 
e buscar as crianças nas 
escolas, creches, cursos 
e casas de parentes. A 
grande demanda exige 
de muitas famílias a uti-
lização de veículos de 
duas rodas e tem sido 
comum o transporte de 
crianças muito pequenas 
nas motocicletas, mo-
tonetas e ciclomotores.

Em alguns casos as 
crianças sequer conse-
guem colocar os pés nas 
pedaleiras, segurarem 
nos suportes ou mesmo 
abraçarem os adultos de 
forma segura. Ocorrendo 
uma manobra emergen-
cial ou acidente de trânsi-
to, a criança em tese, não 
teria maturidade e capa-
cidade física para reduzir 
os impactos, o que po-
deria agravar as lesões, 
inclusive levar à morte.

“Ci tamos  como 
exemplo um sinistro de 
trânsito ocorrido no pe-
rímetro urbano da MGC 
-418, Teófilo Otoni, oca-
sião em que a condutora 
da motoneta reduziu a 
velocidade, um cami-
nhão atingiu a traseira 
dela, a criança de 07 anos 
que estava de passageira 
caiu ao chão e foi socor-
rida pelo SAMU, quei-
xando-se de dores pelo 
corpo. Poderia ter ocor-
rido uma tragédia”, aler-

tou o tenente Reinaldo.
O tenente frisa que 

a Polícia Militar Rodo-
viária reconhece as di-
ficuldades e as neces-
sidades das famílias, 
mas é preciso relembrar 
a alteração do Código 
de Trânsito Brasileiro 
(CTB), por meio da Lei 
14.071/20, que entrou em 
vigor em 2021. A idade 
mínima anteriormente de 
07 anos para transportar 
crianças em motocicle-
tas passou para 10 anos 
de idade, ou nos casos 
sem condições de cuidar 
da própria segurança.

O condutor será au-
tuado na infração gra-
víssima no valor de R$ 
293,47, perderá sete pon-
tos na habilitação, terá a 
CNH recolhida, passará 
pelo processo de suspen-
são da CNH e o veículo 
será retido até a apresen-
tação de outro condutor 
habilitado. Percebe-se 

que as medidas são pe-
sadas e podem compro-
meter a vida diária do 
condutor, pois ele ficará 
impedido de dirigir até 
resolver a questão junto 
à autoridade de trânsito.

“Estamos no “Maio 
Amarelo”, estamos visi-
tando as escolas, divul-
gando orientações nas mí-
dias sociais e na imprensa, 
bem como realizaremos 
operações para advertir 
e coibir o transporte ir-
regular em veículos de 
duas rodas, visando pre-
venir sinistros de trânsito 
com vítimas envolvendo 
nossas crianças”, disse o 
militar, enfatizando que 
os pais precisam ajudar. 
“Maio Amarelo: Juntos 
salvamos vidas”. Polí-
cia Militar Rodoviária: 
“Os anjos da guarda dos 
caminhos de Minas”. (Te-
nente Reinaldo Martins, 
comandante do 1º Pelotão 
da 15ª Cia PM Rv).

“País unido não se faz 
com ataques gratuitos 
em período eleitoral”, 
afirma Pacheco sobre 
críticas ao Congresso

SRS Teófilo Otoni 
realiza workshop sobre 
Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais

Brasília - O presidente 
do Congresso Nacional, 
senador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), classificou, 
neste sábado (21), críticas 
direcionadas ao Congresso 
pelo governador de Mi-
nas Gerais, Romeu Zema 
(Novo-MG), como “opor-
tunistas” e “gratuitas” e 
influenciadas pelo período 
eleitoral. O presidente do 
Senado afirmou que o Parla-
mento entregou à sociedade 
brasileira reformas essen-
ciais e que estavam enga-
vetadas há anos, traduzidas 
em benefícios essenciais 
a estados e municípios.

“Um país unido e co-
nectado aos anseios da so-
ciedade não se faz a partir 
de discursos oportunistas, 
da criminalização da polí-
tica e de ataques gratuitos 
em período eleitoral. Ainda 
mais quando essas críticas 

O evento foi realizado 
na quarta-feira (11/05), na 
Superintendência Regional 
de Saúde de Teófilo Otoni, 
conduzido pela especialista 
em Políticas e Gestão da 
Saúde, Edilaine F. Monteiro 
Lauar, também advogada. 
Edilaine explicou que a 
finalidade da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) é regular o trata-
mento de dados pessoais por 
pessoas físicas ou jurídicas 
de direito público ou priva-
do, a fim de resguardar os 
direitos fundamentais como 
a liberdade, privacidade 
e o livre desenvolvimen-
to da personalidade das 
pessoas naturais (físicas).

A advogada ainda res-
saltou que a referida lei 
ampara algumas situações 
nas quais os dados podem 
ser tratados sem o consenti-
mento do titular. “Uma das 
hipóteses autorizadoras da 
Lei é a utilização dos dados 
para a execução de políticas 
públicas que, inclusive, se 
enquadram aqui no nosso 
fazer”, pontuou. Nesses 

recaem sobre um Congres-
so que entregou e continua 
entregando reformas que es-
tavam engavetadas há anos, 
beneficiando, principalmen-
te, municípios e estados no 
momento de crise aguda”, 
afirmou Rodrigo Pacheco.

 Uma das mais impor-
tantes reformas atualmente 
em análise no Senado, a 
reforma tributária, proposta 
na PEC 110, está na Co-

missão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado. 
Em que pese ser um ano 
eleitoral, Rodrigo Pacheco 
já se comprometeu publi-
camente a encaminhá-la ao 
plenário da Casa tão logo 
seja aprovada na CCJ. Outra 
proposta que prevê a moder-
nização do sistema tributá-
rio, a reforma do imposto 
de renda, está na Comissão 
de Assuntos Econômicos.

casos, segundo ela, preva-
lece o princípio do interesse 
público sobre o privado.

Na ocasião, o dirigente 
regional de Saúde, Leonar-
do Seixas, ressaltou que o 
Estado de Minas Gerais está 
atento às questões relaciona-
das à segurança de dados e 
que, em 2019, criou um gru-
po de trabalho para orientar 
outros órgãos e entidades so-
bre as adequações da LGPD 
nos processos de trabalho. 
Seixas ainda enfatizou que 
a SRS Teófilo Otoni é pio-
neira na realização desses 
ciclos de oficinas. “A nossa 
proposta é promover, neste 
ano, diversas capacitações 
sobre aspectos do fazer 
diário ligado às novas po-
líticas implementadas pelo 

Estado”, disse o dirigente.
Para a especialista 

em Políticas e Gestão da 
Saúde, Maryana Prates, 
a iniciativa foi de grande 
relevância. “Foram repassa-
das informações novas que 
impactam diretamente em 
nosso processo de trabalho 
e reforçados os cuidados 
com que devemos tratar 
os dados que chegam até 
nós”, declarou. Entender e 
adequar os processos à nova 
legislação é importante para 
ajudar o Estado na missão 
de assegurar a privacidade 
de todos, que deve ser salva-
guardada com o máximo de 
zelo, eficiência e qualidade. 
(Por Déborah Ramos Goe-
cking/ SRS-TO/ SES-MG. 
Foto: Fernando Velano).

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

Na ocasião, foi apresentada a lei para os servidores da 
Unidade e sua aplicabilidade na rotina de trabalho
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Gerais
Trip to Origin leva 

lojistas nacionais para 
conhecer artesanato 

do Vale do Jequitinhonha 
e Norte de Minas

Quatorze lojistas de 
sete estados brasileiros 
ganham a estrada nes-
ta semana para a Trip 
to Origin, ou viagem à 
origem, uma ação do 
Sebrae Minas e da Se-
cretaria de Estado de 
Desenvolvimento Eco-
nômico do Governo de 
Minas para valorizar a 
identidade e origem do 
artesanato do Vale do 
Jequitinhonha e Norte 
de Minas, e estimular a 
venda dos artesãos. A 
expedição, que tem início 
em Belo Horizonte, acon-
tece de 22 a 29 de maio.

 Durante oito dias, 
o grupo vai percorrer 
quase 2 mil quilômetros 
para visitar 16 núcleos de 
produção em 12 municí-
pios: Diamantina, Minas 
Novas, Campo Buriti e 
Campo Alegre (distritos 
de Turmalina), Chapada 
do Norte), Berilo, Itin-
ga, Santana do Araçuaí 
(distrito de Ponto dos Vo-
lantes), Itaobim, Caraí, 
Ferreirópolis, Taiobeiras, 
Grão Mogol, Januária e 
Pirapora. Entre as peças 
produzidas estão as cerâ-
micas, inclusive as tradi-
cionais bonecas do Vale 
do Jequitinhonha, escul-
turas em madeira, tecela-
gem e ornamentos feitos 
com plantas típicas da re-
gião, como sempre-vivas, 
capim dourado e bambu.

 “O objetivo da Trip 
to Origin é aproximar 
artesãos de compradores 
nacionais, ampliando o 
acesso aos novos mer-

cados e promovendo a 
valorização da origem 
das peças, traduzida na 
qualidade do design, ri-
queza dos detalhes e na 
diversidade de matérias-
-primas”, afirma a ana-
lista do Sebrae Minas 
Amanda Guimarães. 

 Além de gerar ven-
das diretas e encomen-
das, a viagem permite 
aos compradores conhe-
cerem de perto a rea-
lidade dos artesãos e a 
identidade cultural que 
está presente em cada 
trabalho, dando a eles 
repertório para que seus 
clientes saibam da histó-
ria que há por trás de cada 
peça. “Essa ação permite 
que os lojistas conheçam 
a origem e entendam o 
contexto em que as peças 
são criadas, incentivando 
o reconhecimento do ter-
ritório como produtor de 
artesanato com identida-
de e qualidade”, explica a 
analista do Sebrae Minas.

 Confirmaram pre-
sença nesta expedição, 
lojistas de Minas Gerais, 
Santa Catarina, Pernam-
buco, Sergipe, São Paulo, 
Alagoas e Distrito Fe-
deral. “Trip to Origin" é 
uma ação do Sebrae rea-
lizada em parceria com 
o Governo de Minas que 
em edições anteriores 
gerou mais de R$ 200 mil 
em negócios para os arte-
sãos mineiros. Este ano, 
nosso objetivo é superar 
esse resultado, ampliando 
as vendas do artesanato 
produzido em vários mu-

nicípios e comunidades 
do Vale do Jequitinhonha 
e do Norte de Minas”, 
afirma o subsecretário 
de Desenvolvimento Re-
gional  Douglas Cabido.

 Incentivo - A Trip 
to Origin faz parte das 
estratégias do Sebrae Mi-
nas para a promoção do 
artesanato produzido no 
Vale do Jequitinhonha e 
Norte de Minas, além da 
divulgação da identidade 
e origem do território 
como diferencial compe-
titivo, contribuindo para 
o desenvolvimento eco-
nômico local, por meio 
de uma diferenciação 
sustentável e relevante de 
seus produtos e serviços.

 Entre as iniciativas 
já desenvolvidas, está o 
apoio à criação da marca 
território ‘Vale do Jequi-
tinhonha’, lançada no fi-
nal do ano passado. Além 
disso, o Sebrae Minas 
incentiva a venda do arte-
sanato mineiro em gran-
des eventos do segmento, 
dando mais visibilidade 
e divulgação do trabalho 
dos artesãos do estado.

 Os artesãos ainda 
têm acesso às soluções 
voltadas para a gestão 
dos negócios e novas me-
todologias de trabalho, 
que utilizam a inovação 
e o design para o de-
senvolvimento de novas 
coleções e produtos, prio-
rizando sempre a origem 
e a tradição local, além 
da promoção da cultura 
de cooperação entre as 
associações de artesãos.

Ministério da Saúde 
lança Campanha 

Nacional de Doação de 
Leite Humano de 2022

Portaria do Ministério da 
Saúde institui incentivo 

financeiro para ações 
de atividade física na 

Atenção Primária à Saúde

Para incentivar um sim-
ples ato que pode salvar 
vidas, o Governo Federal, 
por meio do Ministério da 
Saúde, lançou, no dia 17 de 
maio, a Campanha Nacional 
de Doação de Leite Huma-
no do ano de 2022. Com o 
tema “Doe leite materno e 
receba a gratidão de uma 
vida”, o objetivo é incen-
tivar o aumento de mães 
voluntárias em todo País.

Cerca de 200 mililitros 
podem alimentar até dez 
recém-nascidos. Dados do 
Ministério da Saúde mos-
tram que houve aumento de 
7% no volume de doações 
em 2021, em comparação 
ao ano de 2020. No entanto, 
o quantitativo representa 
apenas 55% da real ne-
cessidade por leite huma-
no no Brasil. A estimativa 
mostra que 340 mil bebês 
brasileiros prematuros ou 
de baixo peso nascem no 
País por ano, o que corres-
ponde a 12% do total de 
nascidos vivos. De janeiro 
a dezembro de 2021, foram 
distribuídos 168 mil litros 
de leite para 237 mil recém-
-nascidos. A meta para 2022 
é ampliar em 5% a oferta 
de leite materno a recém-
-nascidos internados nas 
unidades neonatais do País.

Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) 
apontam que cerca de 6 

O Ministério da Saúde 
publicou a portaria GM/
MS Nº 1.105, de 15 de 
maio de 2022, que ins-
titui incentivo financei-
ro federal de custeio, do 
Bloco de Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos 
de Saúde, destinado à im-
plementação de ações de 
atividade física no âmbito 
da Atenção Primária à Saú-
de (APS) pelos municípios 
e pelo Distrito Federal.

O incentivo financeiro 
tem o objetivo de imple-
mentar ações de atividade 
física na APS, por meio, de 
contratação de profissionais 
de educação física na saúde 

milhões de vidas são salvas 
por ano, devido ao aumento 
das taxas de amamentação 
até o sexto mês de vida. 
Toda mulher que amamenta 
é uma possível doadora de 
leite materno, basta estar 
saudável e não tomar ne-
nhum medicamento que 
interfira na amamentação.

O Brasil tem a maior 
e a mais complexa rede de 
bancos de leite humano no 
mundo, referência interna-
cional. São 225 bancos de 
leite presentes em todos os 
estados brasileiros e 217 
postos de coleta. A rede 
brasileira é uma iniciati-
va do Ministério da Saú-
de, por meio do Instituto 
Fernandes Figueira (IFF/
Fiocruz), e, atualmente, 
integra a Política Nacio-
nal de Atenção Integral à 
Saúde da Criança e Aleita-
mento Materno (PNAISC).

Socorro Gross, repre-
sentante da Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) da OMS no Brasil, 
compartilhou sua experi-
ência como mãe doadora e 
receptora de leite materno. 

“Eu fui mãe doadora. Te-
nho dois filhos e quando 
nasceu meu caçula, tam-
bém fui mãe receptora. Ele 
nasceu com menos de 1 kg 
e essa oportunidade fez a 
diferença. Foi uma mãe 
que eu não conhecia que 
fez a diferença na minha 
vida. Isso é solidariedade. 
Em cada gota que doa-
mos é uma vida que pode-
mos salvar, assim como foi 
com o meu filho”, contou.

A doação de leite hu-
mano também representa 
uma importante economia 
de recursos com a dimi-
nuição da necessidade de 
compra de fórmulas infantis 
para recém-nascidos pre-
maturos nas maternidades 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A veiculação da 
campanha de 2022 ocorre a 
partir de quinta-feira (19), 
Dia Mundial da Doação 
de Leite Humano, até o 
dia 16 de junho, em rádio, 
redes sociais, pontos de 
grande circulação de pes-
soas, entre outros. (Fon-
te: Ministério da Saúde - 
Foto: Walterson Rosa/MS).

na APS; de aquisição de 
materiais de consumo; e de 
qualificação de ambientes 
relacionados à atividade 
física; além de melhorar o 

cuidado das pessoas com 
doenças crônicas não trans-
missíveis, mediante a in-
serção de atividade física 
na rotina desses indivíduos.

www.diariotribuna.com.br
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Gerais
Minas Gerais finaliza 

Operação Parador 27 com 
57 pessoas presas e 13 

vítimas resgatadas
Depois de 16 dias de 

operação em todo o país, 
a Operação Integrada 
Parador 27, com foco 
no combate aos crimes 
de exploração sexual de 
crianças e adolescentes, 
teve em Minas Gerais 
mais de 64 mil pessoas 
abordadas/alcançadas 
e o emprego de 1.904 
policiais em todos os 
853 municípios do es-
tado. A integração e a 
articulação expressiva 
das forças de segurança 
e de instituições ligadas 
à temática possibilitaram 
o resgate de 13 vítimas e 
a prisão de 57 pessoas, 
além de 34 conduções e 
de sete menores apreen-
didos. Importante resul-
tado aponta a identifica-
ção de 21 locais confir-
mados com práticas de 
exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

A Parador 27 é coor-
denada pelo Ministério 
da Justiça e Segurança 
Pública, com apoio do 
Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Hu-
manos. Ela acontece 
simultaneamente nos 
26 estados e no Distrito 
Federal e é realizada por 
órgãos de Segurança Pú-
blica de todo o país, com 
apoio dos Conselhos 
Tutelares. Em Minas 
ela é coordenada pela 
Superintendência de In-
tegração e Planejamento 
Operacional (Sipo), da 
Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança 
Pública (Sejusp), e, além 
das forças de seguran-
ça – Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia 
Penal e Corpo de Bom-
beiros Militar – tam-
bém conta com ações 
do Ministério Público, 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento So-
cial e Subsecretarias de 
Atendimento Socioedu-
cativo e Prevenção à Cri-
minalidade da Sejusp. 

Parador 27 em Mi-

nas - O dia D da opera-
ção – dia que marca de 
forma mais expressiva 
as atividades da Parador 
27 – foi realizado em 
todo o estado quarta-feira 
(18/05), data em que é 
celebrado nacionalmen-
te o Dia de Combate ao 
Abuso e à Exploração 
de Crianças e Adoles-
centes. De acordo com o 
último relatório extraído 
pela Sipo, na tarde desta 
quinta-feira (19/05), da-
dos apontam que ao lon-
go destes 16 dias 2.618 
locais foram fiscalizados. 
As equipes estiveram 
em diversos estabele-
cimentos, incluindo as 
paradas para motoristas 
localizadas em rodovias. 

Foram 162 denúncias 
apuradas; 54 encaminha-
mentos aos Conselhos 
Tutelares; mais de 52 
mil veículos abordados/
fiscalizados e 1.420 pon-
tos de bloqueio para blitz 
em todo o estado. As 
equipes apreenderam 25 
kg de maconha, três de 
cocaína e 15 unidades 

de droga sintética. Além 
disso, cinco metralhado-
ras, sete carabinas e seis 
revólveres também foram 
retirados de circulação. 

A Operação Parador 
27 teve início no começo 
do mês de maio, segunda-
-feira (2/5), em todo o 
país e está na sua segunda 
edição para intensificar o 
combate à exploração se-
xual de crianças e adoles-
centes. A primeira edição, 
em 2021, mobilizou 4.675 
policiais. Eles fiscaliza-
ram 1.832 locais e 6.888 
veículos. Foram presas 
105 pessoas e 38 me-
nores foram resgatados. 

Fique atento e de-
nuncie - As denúncias de 
exploração sexual contra 
crianças e adolescen-
tes podem ser feitas por 
meio do Disque Denúncia 
181 ou também por meio 
do Disque 100, Disque 
191 e do Ligue 180. Em 
todos estes canais as li-
gações são gratuitas e 
anônimas. (Secretaria de 
Estado de Justiça e Segu-
rança Pública - Sejusp)

Projetos sobre a Polícia 
Civil passam em comissão

Dois projetos de lei 
complementar (PLCs) de 
autoria do governador Ro-
meu Zema e que tratam 
da Polícia Civil do Estado 
de Minas Gerais (PCMG), 
foram analisados pela Co-
missão de Segurança Pública 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), 
nesta sexta-feira (20/5/22). 
Ambos foram discutidos 
com as categorias afetadas 
e receberam pareceres fa-
voráveis que incorporaram 
algumas das sugestões apre-
sentadas pelos servidores.

O PLC 64/21 contém 
o Estatuto Disciplinar da 
PCMG. Em sua exposição de 
motivos, o governador expli-
cou que um novo estatuto é 
uma demanda antiga e urgen-
te, tendo em vista que preten-
de substituir legislação que 
remonta à década de 1960. 
Atualmente, o regramento 
disciplinar da instituição está 
presente nos artigos 142 a 
205 da Lei 5.406, de 1969. 
O texto agora em discussão 
pretende consolidar normas 
que podem ser divididas em 
materiais e procedimentais. 

As primeiras dizem res-
peito ao regime jurídico 
disciplinar a que os policiais 
civis devem se submeter. 
Em seguida, a proposição 
estabelece normas procedi-
mentais a serem seguidas 
para apuração das suspeitas 
de transgressão discipli-
nar pelos policiais civis e a 
responsabilização de seus 
autores. Essas últimas fo-
ram as que sofreram mais 
alterações na comissão, que 
aprovou parecer favorável à 
matéria na forma do substi-
tutivo nº 2, que apresentou.

No formato atual, o pro-
jeto prevê que suspeitas de 
transgressões disciplinares 
sejam apuradas por meio de 
diligências preliminares, que 
podem resultar em arquiva-
mento ou em instauração de 
sindicância administrativa. 
Esta, caso resulte na com-
provação da transgressão, 
pode resultar em sanções 
como advertência ou suspen-
são. Nos casos mais graves, 
passíveis de serem punidos 
com a demissão, deve ser 
aberto um procedimento 
administrativo disciplinar. 

Uma das mudanças pro-
postas no texto do substituti-
vo nº 2 é a garantia expressa 
do direito ao contraditório e 
à ampla defesa nas diligên-
cias preliminares, primeiro 
instrumento de apuração 
de faltas disciplinares. No 
texto original, essa garantia 
era dispensada, enquanto 
no substitutivo nº 1, apre-
sentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
não havia menção a ela. 
Além disso, é incorporado 
dispositivo que proíbe a 

promoção a policial civil que 
estiver submetido a procedi-
mento administrativo disci-
plinar (PAD) demissionário.

Algumas das propos-
tas feitas pela CCJ foram 
mantidas no substitutivo 
nº 2. Assim, foram incor-
poradas sugestões como a 
definição legal do nível de 
gravidade das transgressões 
disciplinares; a dotação de 
quadro de pessoal próprio 
ao órgão correcional e às 
suas unidades desconcentra-
das, conferindo-lhes maior 
autonomia e independência 
administrativa; e a limita-
ção das instâncias recursais, 
assegurado o duplo grau. 
Com parecer pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 
2, apresentado pelo rela-
tor, deputado João Leite, o 
texto ainda será apreciado 
pela Comissão de Adminis-
tração Pública. Em segui-
da, seguirá para apreciação 
em 1º turno no Plenário. 

Na mesma reunião, re-
cebeu parecer favorável 
o PLC 65/21, que altera a 
Lei Complementar 129, de 
2013, a qual contém a Lei 
Orgânica e o regime jurídico 
dos integrantes das carreiras 
policiais civis e aumenta o 
quantitativo de cargos nas 
carreiras da PCMG. A maté-
ria ainda será analisada pelas 
Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO), antes de seguir para 
o Plenário, em 1º turno.

Segundo justificativa do 
governador Romeu Zema, a 
proposição pretende aper-
feiçoar a organização inter-
na da PCMG, tendo como 
base estudos do Conselho 
Estadual de Moderniza-
ção Administrativa (Cema). 
Entre as mudanças, está a 
retirada das atividades pri-
vativas da PCMG, o registro 
e o licenciamento de veículo 
automotor e a habilitação de 
condutores, visando permitir 
à instituição concentrar seus 
recursos humanos e logísti-
cos na sua atividade princi-
pal, a investigação criminal. 

A proposta também pre-
tende modificar os critérios 
de promoção dos servidores, 
que se tornam mais objeti-
vos e com ênfase no tempo 

de trabalho, na valorização 
da sua experiência e dos 
seus conhecimentos, ainda 
de acordo com a justifica-
tiva da proposta. Quanto às 
remoções, são promovidas 
alterações para propiciar aos 
gestores parâmetros técnicos 
que possibilitam melhor dis-
tribuição e aproveitamento 
das habilidades e competên-
cias de trabalho disponíveis. 

O projeto foi relatado 
pelo deputado João Leite, 
que recomendou a aprova-
ção na forma do substitu-
tivo nº 2, que apresentou. 
As alterações incorporam 
sugestões discutidas com a 
categoria, como a ampliação 
para todas as carreiras poli-
ciais civis da exigência de 
que a remoção por conveni-
ência da disciplina somente 
ocorra após a abertura de 
procedimento administra-
tivo disciplinar em que se 
observe a ampla defesa. 
Atualmente, esse direito de 
defesa anterior à remoção 
só vale para os delegados.

As novas propostas 
também tratam de ques-
tões de saúde. Foi incluído 
dispositivo, por exemplo, 
que impõe que o Hospital 
da Policia Civil mantenha 
programas contínuos de fo-
mento as atividades físicas 
e de prevenção ao suicídio. 
Além disso, os períodos 
de licenças-maternidade 
e paternidade, atualmen-
te descontados da carreira 
dos servidores, passarão a 
ser contados para fins de 
progressões e promoções. 
Ainda no que diz respeito às 
promoções, os períodos pe-
los quais elas poderiam ser 
atrasadas em função de fal-
tas disciplinares foi reduzido 
no substitutivo apresentado.

O auxílio-vestimenta, 
que passou a ser pago em 
quatro parcelas anuais a par-
tir da Lei 24.035, de 2022, 
que trata do reajuste dos ser-
vidores do Poder Executivo 
de Minas Gerais, também foi 
incorporado à Lei Orgânica, 
conferindo mais segurança 
jurídica ao benefício. Outra 
mudança foi a exigência de 
três anos de atividade jurí-
dica ou estritamente policial 
para o ingresso na carrei-
ra de delegado de polícia. 

O relator das matérias, deputado João Leite, sugeriu alterações 
nos textos depois de debates com outros parlamentares e com 

representantes dos policiais civis  (Foto: Ricardo Barbosa)



5Segunda-feira, 23 de maio de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Segurança Pública/Gerais
Motorista sequestrado 

e alvejado durante 
viagem de trabalho pelo 
Rodoanel de São Paulo 

será indenizado

Polícias Civil e Militar 
deflagram operação em 

Serra dos Aimorés

PRF recupera veículo 
tomado de assalto e 

prende autor do crime

Na sexta-feira (20/05), 
foi realizada uma operação 
das polícias Civil e Militar 
denominada “Ankou”, fase 
2, resultado de investiga-
ção realizada pela Polícia 
Civil, que apurou a autoria 
do assassinato de Jackson 
Douglas Gomes de Almei-
da, morto com requintes de 
crueldade e tortura na cida-
de de Serra dos Aimorés, 
na data de 10/04/2022. A 
operação visou dar cum-
primento a 03 mandados 
de prisão preventiva, 02 
internações provisórias de 
adolescentes pela prática 
de atos infracionais análo-
gos ao crime de homicídio 
qualificado e 06 manda-
dos de busca e apreensão.

Para a operação fo-
ram utilizados 12 poli-
ciais Civis, 16 policiais 
militares e 10 viaturas. 
Nesta data, dois investi-
gados foram presos pre-
ventivamente e um foi 
preso em flagrante delito 
pelo crime de favore-
cimento pessoal. Além 
deles, dois adolescentes 
foram apreendidos e se-
rão internados. Em uma 
residência alvo das bus-

Na manhã de terça-feira 
(17/05) a Polícia Rodoviária 
Federal recebeu uma liga-
ção via 191 de um usuário 
informando que um veículo 
Polo 1.6 de cor prata havia 
sido roubado à mão arma-
da no município de Dias 
D'Ávila/BA, e que o veículo 
estava estacionado em uma 
pousada nas imediações 
do Posto Cometão, na BR 
251, Km 250, no município 
de Curral de Dentro/MG.

Uma equipe da PRF 
foi ao local e encontrou o 
veículo que estava estacio-
nado no local informado 
e havia um homem nas 
proximidades. Ao ser abor-
dado pelos agentes, ele se 
identificou e informou ser o 

Um motorista de uma 
empresa de transporte, com 
filial em Uberlândia, vai 
receber indenização de R$ 
20 mil, por danos morais e 
estéticos, após ser seques-
trado e ainda alvejado por 
diversos projéteis de arma 
de fogo enquanto realizava 
uma viagem de trabalho pelo 
Rodoanel de São Paulo. O 
trabalhador contou que, no 
dia 8 de março de 2016, trans-
portava filtros de cigarro de 
Santo André/SP, com destino 
a Uberlândia, pelo Rodoa-
nel em São Paulo, quando 
foi abordado e retirado do 
veículo por indivíduos ar-
mados e trancado em um baú 
de outro caminhão menor.

Na sequência, o com-
boio criminoso trocou tiros 
com a polícia, sendo o profis-
sional alvejado várias vezes 
dentro do baú do caminhão. 
Fotografias e radiografias 
anexadas ao processo com-
provaram as lesões sofridas, 
a platina implantada e os 
enxertos ósseos realizados. 
O trabalhador foi afastado do 
trabalho por alguns meses, e, 
em razão dos efeitos físicos 
e emocionais do evento e 
colaterais do medicamento 
prescrito, foi transferido da 
função de motorista carre-
teiro para a de manobrista, 
passando a atuar na garagem 
da empresa. A decisão que 
garantiu a indenização ao 
motorista é dos julgadores 
da Oitava Turma do TRT-MG 
que, por unanimidade, rever-
teram a sentença proferida 
pela 6ª Vara do Trabalho de 
Uberlândia. Para o desem-
bargador Antônio Neves de 
Freitas, relator no processo, 
o fato de os disparos recebi-
dos não terem resultado em 
óbito não afasta o choque 
emocional e psicológico.

“No caso, há de se ter 
bem presente que o labor em 
transporte de cargas pode ser 
considerado de acentuado 
risco, a atrair probabilida-
de de exposição à ação de 
assaltantes muito maior em 
comparação ao risco genéri-
co que afeta indistintamente 
a coletividade, pois crime 
dessa natureza tem sido cada 
vez mais comum em todo o 
país”, ressaltou o julgador.

Risco potencial da ati-
vidade - Para o desembar-
gador, não havendo dúvida 
de que a situação configura 
atividade de alto risco, o 
empregador deve ser respon-
sabilizado pelos danos que o 
exercício da função produz 
em seus empregados, de for-
ma objetiva. “Isso conforme 
autoriza o artigo 927, pará-
grafo único, do Código Civil 
e ainda o artigo 7º, caput, da 
Constituição da República”.

Segundo o julgador, o 

cas, onde foi localizado 
um investigado e um 
adolescente, foram apre-
endidos um simulacro de 
arma de fogo e a quantia 
de R$ 2.265,50 (dois mil 
duzentos e sessenta e 
cinco reais e cinquenta 
centavos) em dinheiro. 
As investigações apontam 
que no local funciona-
va uma “boca de fumo”.

O termo “Ankou” é 
oriundo da cultura celta, 
significando “o servo da 
morte”. No folclore Bre-
tão, o “Ankou” dirige uma 
velha carroça empilhada 
de cadáveres. Segundo a 
lenda, quando um vivo 
escuta o som do veículo 
rangendo, não tardará a 
morrer. A operação Ankou 

representa um projeto in-
vestigativo estrutural e 
emergencial que busca 
estabilizar os altos índices 
de homicídios ocorridos na 
região do Vale do Mucuri.

As investigações fo-
ram conduzidas pelo de-
legado de Nanuque, dr. 
Luiz Bernardo Rodrigues 
de Moraes Neto, investiga-
dores Chalme dos Santos 
França, Davi Costa de An-
drade, João Gilvan Índio 
Jardim, Marcos Aurélio 
Silva Reis, Adriane Ta-
meira Fontes e pela escrivã 
Thalita da Silva Campos, 
todos sob a coordenação 
do Delegado Regional, 
dr. João Augusto Ferraz 
de Araújo. (Informações/
Fotos: PCMG, Nanuque).

proprietário do Polo. Ques-
tionado sobre a ocorrência 
de roubo do veículo e após 
as devidas consultas aos 
sistemas, o abordado con-
fessou que teria praticado 
o assalto na noite anterior 
utilizando-se de arma de 
fogo na execução do crime.

Diante disso, o homem 

foi conduzido para a de-
legacia de Polícia Civil 
de Salinas para adoção de 
medidas de polícia judi-
ciária. O veículo foi en-
caminhado para um pátio 
credenciado pela Polícia 
Civil também no município 
de Salinas. (Informações/
Foto: PRF, Teófilo Otoni).

dever de indenizar surge diante 
da evidência do dano e não se 
afasta, ainda que se cuide da 
existência das hipóteses de 
excludentes do nexo causal, 
como a culpa exclusiva da 
vítima, o ato de terceiro, a 
força maior ou o caso fortuito. 
“A responsabilidade objetiva 
abarca as situações em que há 
risco potencial decorrente do 
labor realizado pelo emprega-
do. Assim, o empregador tem a 
responsabilidade objetiva por 
eventos danosos ocorridos no 
trabalho, quando a atividade 
constituir risco maior de danos 
ao empregado, em relação 
a outros tipos de atividades, 
ainda que, por sua própria 
ação, não provoque nenhum 
prejuízo ao trabalhador”.

De acordo com o jul-
gador, é o risco da própria 
atividade empresarial que dá 
origem à responsabilidade ob-
jetiva do empregador, devendo 
ele assumir o ônus de arcar 
com eventuais infortúnios, in-
dependentemente de culpa. “O 
empregador detém o controle 
e a direção sobre a dinâmica 
e a gestão do seu empreendi-
mento (alteridade), devendo, 
por conseguinte, assumir os 
efeitos maléficos dos danos 
causados ao empregado, em 
função do acidente de trabalho 
típico ocorrido no exercício 
de suas funções”, ressaltou.

Desse modo, segundo o 
relator, o dever da empresa 
de ressarcir os danos expe-
rimentados pelo motorista 
decorre da responsabilidade 
objetiva, sendo desnecessário 
questionar a existência de atos 
omissivos ou comissivos da 
empresa que guardem nexo de 
causalidade com o ocorrido, 
o que poderia ser levado em 
consideração apenas como fa-
tor de elevação ou minoração 
da indenização a ser arbitrada.

Indenização - o julgador, 
não restou dúvida quanto ao 
abalo emocional, físico e psi-
cológico sofrido pelo trabalha-
dor em decorrência do assalto 
sofrido. Porém, ele ressaltou 
que não houve participação 
do empregador nos atos cri-
minosos que levaram ao abalo 
psicológico e danos físicos 
apresentados pelo empregado, 
sendo a empresa, igualmente, 
vítima da ação dos meliantes. 
Além disso, pontuou que não 
se deve perder de vista que o 
trauma emocional não se man-
tém nas mesmas proporções. 

No entanto, considerou levia-
no afirmar quando terá fim.

Quanto aos danos estéti-
cos, o magistrado reconheceu 
que as marcas dos disparos 
ficaram à mostra, não sendo 
imperceptíveis. “Principal-
mente quanto aos dois tiros 
recebidos na cabeça, à altura 
da testa, e ao implante de 
metal no braço esquerdo, por 
estarem em partes normal-
mente expostas socialmente, 
o que não pode ser desconsi-
derado quando da análise dos 
danos estéticos”, ponderou.

Assim, sendo incontro-
versos os danos morais e esté-
ticos e reconhecida a respon-
sabilidade do empregador, o 
julgador reconheceu que surge 
o direito à indenização - ou o 
dever de indenizar, a depender 
do ângulo de visão - conforme 
dispõe o artigo 927 do Código 
Civil. “A indenização, nes-
tes casos, deve ser arbitrada 
com prudência e moderação, 
considerando não apenas a 
dor moral da vítima, mas 
também a ausência de culpa do 
empregador, não se podendo 
constituir em enriquecimento 
do beneficiário ou ser causa da 
desestabilidade financeira do 
causador do dano”, concluiu.

Dessa forma, levando 
em conta as peculiaridades do 
caso concreto, como: as condi-
ções econômicas e financeiras 
da vítima e da empresa, a ado-
ção de medidas de segurança 
visando à evitar a ação de 
bandidos durante as viagens, 
a conduta adotada pelo empre-
gador para amenizar a situação 
do empregado, transferindo-
-o para função distinta, e a 
extensão dos danos sofridos, 
o relator entendeu como ade-
quada a fixação da indenização 
por danos morais e estéti-
cos no valor de R$ 20 mil.

Depois disso, foi homolo-
gado um acordo entre as partes, 
o qual deve ser cumprido até 
fevereiro de 2023. Entretanto, 
já ocorreu atraso no pagamen-
to da segunda parcela. Diante 
desse quadro, a empresa foi 
intimada para, no prazo de 
cinco dias, comprovar o paga-
mento tempestivo da segunda 
parcela do acordo ou quitar o 
saldo remanescente e a multa, 
sob pena de penhora. PJe: 
0012304-32.2016.5.03.0173 
(RO). (Secretaria de Comu-
nicação Social - Notícias Ju-
rídicas - Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região).
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Segurança Pública
Homem é preso com 
arma de fogo em via 
pública de Medina

PRF e DNIT retiram 
placas irregulares na BR 

116, em Teófilo Otoni

Homem com mandado 
de prisão por pensão 

alimentícia é preso pela 
Polícia Militar Rodoviária

Na terça-feira (17/05), 
foi realizada uma operação 
conjunta da Polícia Ro-
doviária Federal e DNIT, 
na BR-116, perímetro ur-
bano de Teófilo Otoni. A 
PRF deu apoio ao DNIT 
para retirada de placas, 
cartazes e faixas de pro-
pagandas que estavam 
colocadas irregularmente 
na área de domínio da 
união: canteiros, calçadas, 
pistas auxiliares e outras 
situações. As placas foram 
colocadas sem autorização 
do DNIT e estavam colo-
cando em risco a segurança 
do trânsito, e a fluidez de 
veículos e pedestres na via.

Algumas placas foram 
recolhidas pelos proprietá-
rios mediante orientação 
dos funcionários do DNIT. 
Outras, cujos proprietários 
não foram encontrados no 

A Polícia Militar fazia 
patrulhamento no domin-
go (15/05), por volta da 
meia noite, na Avenida 
Afonso Pena, em Medina, 
quando os militares depa-
raram com V.M.P., e A.F.P, 
ambos de 24 anos, sendo 
perseguido por M.C.O., 
de 44, portando uma arma 
de fogo tipo polveira. Ao 
avistar a PM, M.C.O, fu-
giu e jogou a arma às mar-
gens da via, mas foi perse-
guido, localizado e preso.

De acordo com A.F.P. 

e V.M.P., eles teriam avis-
tado o autor com uma 
arma em via pública, ten-
do eles tentado dar um 
conselho para ele guardar 
a arma, neste momento, o 
autor ficou nervoso e sem 
motivos, os teria amea-
çado e perseguido com a 
intenção de atirar. O autor 
foi preso e conduzido para 
a delegacia de Polícia 
Civil em Pedra Azul para 
providências de polícia 
judiciária. (Informações/
Foto: assessoria de comu-

local, foram recolhidas em 
um caminhão e uma cami-
nhonete, e levadas para as 
instalações do DNIT onde 
ficarão à disposição dos 
proprietários que poderão 
reavê-las mediante pedido 
formalizado por escrito.

A PRF ressalta que 
nenhuma obra, construção, 
placas, faixas, cartazes ou 
propagandas podem ser 
colocados nas rodovias 

federais, sem que se tenha 
uma prévia autorização do 
órgão executivo rodoviário 
da União – DNIT (Depar-
tamento Nacional de Infra-
estrutura de Transporte). 
No caso de ser verificada 
qualquer irregularidade, o 
responsável estará sujeito 
à remoção dos materiais 
e à aplicação de multas 
pelo DNIT. (Informações/
Foto: PRF, Teófilo Otoni).

Motociclista embriagado 
se envolve em acidente 

na MGC 418 e passageiro 
sofre fratura exposta
Na madrugada de 

domingo (15/05), a Po-
lícia Militar Rodoviária 
registrou acidente no Km 
177 da MGC-418, uma 
colisão lateral de duas 
motocicletas, no perímetro 
urbano de Teófilo Otoni, 
causando ferimentos em 
três pessoas. Na versão 
de um dos condutores, 
ele trafegava no sentido 
do São Jacinto ao Bairro 
Bela Vista, e estava traba-
lhando como entregador, 
com um passageiro na 
garupa, e ao tentar passar 
uma moto pela direita, 
colidiu lateralmente e eles 
caíram, sofrendo lesões. O 
passageiro de 21 anos teve 
escoriações, hemorragia 
e fratura exposta, sendo 
socorrido pelo SAMU.

O outro motociclista 
afirmou que transitava no 
mesmo sentido quando 
a outra moto colidiu na 
sua lateral direita, o der-
rubando e lhe causando 
sangramento no nariz e 
escoriações. “Os condu-
tores foram submetidos ao 
teste de etilômetro, com os 
resultados constando 0,00 
MG/L para o entregador 
e 0,84 MG/L para o outro 
motociclista, resultado 
mais que o dobro do cri-
me 0,34 MG/L, sendo ele 
preso pelo crime “condu-

zir veículo sob influência 
de álcool”, autuado e sua 
CNH recolhida”, infor-
mou o tenente Reinaldo.

Segundo o tenente, no 
acidente foram detectadas 
duas situações dentre as 
principais causas de aci-
dentes, que são embriaguez 
e passagem e ultrapassa-
gem. Os condutores devem 
evitar o consumo de álcool e 
redobrar os cuidados ao cru-
zarem ou passarem por ou-
tros veículos. “Infelizmente 
trata-se de mais um sinistro 
de trânsito que vai incapaci-
tar por um longo período um 
jovem, devido à gravidade 
da lesão sofrida, num inci-
dente teoricamente evitável. 
Afinal estamos falando de 
um trecho urbano, ilumina-

do, com velocidade máxima 
permitida de 40 km/h”.

O militar relembra que 
a passagem pela direita 
somente é permitida nos 
casos em que o outro mo-
torista sinalizar conversão 
esquerda. Frisa que um aci-
dente deste envolve vários 
órgãos públicos: Polícia 
Militar, SAMU, Bombeiros, 
Polícia Civil, Ministério 
Público, Judiciário, hospi-
tais, dentre outros. “Toda a 
sociedade paga por nossas 
ações nas vias públicas e 
um simples sinistro com 
vítima pode ocupar uma 
vaga de UTI por um longo 
período de tempo”. (Infor-
mações: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

Um homem com man-
dado de prisão em aberto 
por não pagar pensão ali-
mentícia foi preso na manhã 
de sexta-feira (20/05), por 
policiais do Grupamento de 
Polícia Militar Rodoviária 
da cidade de Jequitinhonha. 
A prisão ocorreu durante a 
operação Rota Segura rea-
lizada na rodovia MG-105.

Os militares avista-
ram W.R.S., de 39 anos, e 
após ele se portar de modo 
apreensivo com a presença 
policial, a equipe decidiu 
abordá-lo. Em revista pesso-
al nada foi encontrado, mas 
na verificação dos dados 
pessoais no banco nacional 
de mandados, os policiais 
constataram que havia um 
mandado de prisão em aber-
to contra ele. O mandado é 
em razão de Ação de Execu-
ção de Pensão Alimentícia 
oriundo da vara de família, 
da comarca de Jequitinho-
nha. Foi expedido no dia 
29 de março deste ano. 

Segundo a polícia, o ho-
mem já possui histórico de 
prisão pelo mesmo fato, na 
cidade de Belo Horizonte.

A prisão por pensão 
alimentícia é decretada pelo 
juiz quando o alimentante 
estiver inadimplente no perí-
odo dos três últimos meses, 
podendo ficar preso em 
regime fechado por até 90 
dias. A prisão pode ocorrer 
por mais vezes, sempre que 
novos casos de inadim-
plência surgir, e ainda, 
pode ter bens penhorados 
e o nome negativado junto 

às instituições financeiras.
A polícia Militar orienta 

a quem tiver em situação 
irregular no pagamento de 
pensão alimentícia, que 
procure o auxílio de um 
advogado para regularizar a 
situação e não correr o risco 
de ser preso por inadimplên-
cia. Ele foi encaminhado à 
delegacia de Polícia Civil 
para providências poste-
riores cabíveis à polícia 
judiciária. (Informações/
Foto: tenente César, co-
mandante do Pelotão PM 
Rodoviário em Almenara).

nicação organizacional 
do 70º BPM, Araçuaí).
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013425 - ALTEMAR FERREIRA DOS SANTOS, divorciado, 

maior, caminhoneiro, nascido aos 28/04/1978, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua das Flores, 
08, Lajinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO FERREIRA 
DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SAN-
TOS; e ADEILMA COSMO DO NASCIMENTO, solteira, maior, 
do lar, nascida aos 07/03/1999, no Posto de Saúde Jatobá, natural 
de Ouricuri-PE, residente na Rua das Flores, 08, Lajinha, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de LOURIVAL COSMO DO NASCIMENTO 
e MARIA HERMINIA DO NASCIMENTO; 

Teófi lo Otoni-MG 20/05/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13425

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

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 

www.diariotribuna.com.br



8 Segunda-feira, 23 de maio de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Novo Cruzeiro

Prefeitura de Novo Cruzeiro realiza 
evento em homenagem aos garis

A noite de sábado 
(14/05), foi de festa para 
centenas de trabalhadores da 
coleta pública em Novo Cru-
zeiro. A prefeitura realizou 
um grande evento em home-
nagem aos garis que atuam 

no município, profissionais 
de extrema importância na 
cidade. O evento contou 
com música ao vivo, sorteio 
de prêmios, entrega de brin-
des, discursos emocionantes 
e exibição de um vídeo de 

agradecimento no telão.
Foram momentos de 

muita alegria e descontra-
ção. Os profissionais curti-
ram a noite com familiares. 
Um jantar especial também 
foi servido a todos. O prefei-

to de Novo Cruzeiro, Nem 
Capotão e seu secretariado, 
e também os vereadores, 
estiveram presentes e cele-
braram juntos com os garis 
que ficaram agradecidos 
pela homenagem recebida.

O último encontro havia 
sido realizado em 2019, e 
com o distanciamento social 
em decorrência da pandemia 
da covid-19, todos estavam 
ansiosos para que a come-
moração festiva voltasse 

a ser realizada. E esse ano 
foi possível e valeu a pena. 
O Dia do Gari é comemo-
rado anualmente em 16 de 
maio, em todo o Brasil. (As-
sessoria de comunicação/ 
Prefeitura Novo Cruzeiro).


