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Expovales em Teófilo Otoni 
sem graves acidentes de 

trânsito nas rodovias
Página 2

Sicoob Credivale participa 
da 46ª Expovales com seu 

Stand de Negócios

Fazenda da Esperança, 
Ressurreição e Vida celebra 

14 anos de existência

Teófilo Otoni - A Sicoob Credivale, a maior cooperativa de crédito da região, patro-
cinadora oficial da 46ª Expovales, esteve no Parque de Exposições – Pampulhinha, de 
quinta-feira (23) a domingo (26), com o seu Stand de Negócios no maior evento agro da 
região. O gerente Rogério Luiz Ribeiro destacou que a finalidade foi de atender a todos 
os associados da Sicoob Credivale, como também toda a comunidade teofilotonense, 
colocando as quatro agências à disposição de todos, nos quatro dias de evento. Página 5

A Fazenda da Esperança Ressurreição e Vida, localizada em Sucanga, município de 
Poté, realizou solenidade no sábado (18/06/2022), para a posse da nova diretoria, e foi 
celebrada uma missa presidida pelo Bispo dom Messias, pelos 14 anos da fazenda que já 
acolheu inúmeras dependentes de álcool ou droga, que dali saíram recuperadas, e retorna-
ram para o seio de suas famílias. Durante a solenidade, o casal Walter Barrancos e Aquileia 
que completou 50 anos de união, recebeu as bênçãos do bispo dom Messias. Página 4

Gilmar Estevam está 
de volta ao América 

de Teófilo Otoni
O América Futebol 

Clube de Teófilo Otoni, 
através do presidente em 
exercício João Gabriel Pra-
tes, e do prefeito Daniel 
Sucupira – embaixador do 
time, apresentou na tarde de 
sexta-feira (24/06/2022), o 
novo treinador do América 
para a temporada do Cam-
peonato Mineiro da Segun-
da Divisão 2022. Gilmar 
Estevam retorna à casa com 
gritos de “olê, olê, olê, olá, 
Gilmar, Gilmar. Página 2

Polícias Civil e Militar 
deflagram operação em 

Ponto dos Volantes
Na terça-feira (28/06), 

a Polícia Militar recebeu 
informações da ocorrência 
de um roubo em Santa Rita 
do Itueto, e um dos autores 
teria residência na zona 
rural da cidade de Ponto 
dos Volantes. Página 6

Secretário de Saúde 
recomenda uso de 

máscaras em Teófilo Otoni
O Secretário Muni-

cipal de Saúde de Teófilo 
Otoni, dr. Edilânio Apare-
cido, gravou um vídeo na 
terça-feira (28/06/2022), 
que circulou nas redes so-
ciais, recomendando à po-
pulação o uso de máscaras 
em ambientes fechados, 
em Teófilo Otoni. Página 2
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Cidade
Gilmar Estevam está 
de volta ao América 

de Teófilo Otoni
O América Futebol 

Clube de Teófilo Otoni, 
através do presidente em 
exercício João Gabriel 
Prates, e do prefeito Da-
niel Sucupira – embai-
xador do time, apresen-
tou no final da tarde de 
sexta-feira (24/06/2022), 
o novo treinador do Amé-
rica para a temporada do 
Campeonato Mineiro da 
Segunda Divisão 2022. 
Gilmar Estevam retor-
na à casa com gritos de 
“olê, olê, olê, olá, Gilmar, 
Gilmar”, das torcidas 
Dragões e Pavilhões, e 
demais pessoas presentes.

“Eu tenho muito or-
gulho de dizer que, se-
guramente o América de 
Teófilo Otoni é o time do 
interior com a melhor e 
maior torcida em Minas 
Gerais, porque os outros 
times não ostentam nem a 
nossa história, nem a nos-
sa paixão. É com muita 
honra, com muito prazer 
que a gente inicia essa 
temporada. Eu acho que, 
à nossa torcida, nossa 
comunidade, aos nossos 
apoiadores, toda nossa 
equipe que está por aqui, 
é importante nessa opor-
tunidade, lembrar de todo 
esforço que foi feito no 
ano passado, de todos os 
atores envolvidos, nessa 
que foi de fato uma res-
surreição do nosso Amé-
rica Futebol Clube”, disse 
João Gabriel, declarando 
aberta a temporada 2022.

João Gabriel fez um 
rápido balanço do que 
foi a temporada no ano 
passado, da alegria de 
voltar às arquibancadas, 
de estender de novo as 
bandeiras, gritar de novo 
a plenos pulmões, ainda 
que com as limitações de 
público que a pandemia 
impôs, mas, levar adiante 
a paixão. “Subir o corco-
vado às 10h da manhã 
no domingo, e vibrar 
pelo América, e por um 
detalhe, num projeto que 
muita gente, infelizmen-
te, não botava fé, mas por 
um detalhe o América não 
conseguiu o tão sonhado 
acesso ao Módulo II”.

O embaixador da 
equipe, prefeito Daniel 
Sucupira saudou João 
Gabriel que ocupa a mis-
são de presidir o América 

durante o afastamento do 
presidente Tarcirlei de 
Brito, e destacou que esta 
noite é mais um marco na 
história do América de 
Teófilo Otoni, que para ele 
é uma construção. “Uma 
construção de pessoas 
que têm um propósito de 
entender que o interior 
do estado tem força, ele 
merece ter vez e ter voz. 
E foi com esse propósito, 
com esse espírito, que nós 
resgatamos o América 
de Teófilo Otoni”, disse 
Sucupira explicando que 
o termo “nós” é devido 
a um esforço de muita 
gente, e reafirmou o seu 
compromisso com o time.

 “Aqueles que me 
conhecem sabem do sen-
timento verdadeiro que eu 
tenho por Teófilo Otoni”. 
Assim começou Gilmar 
Estevam no seu pronun-
ciamento, afirmando a 
ligação que tem com a ci-
dade, onde ele começou a 
sua carreira como jogador 
profissional. Ele recordou 
que foi trazido de Belo 
Horizonte para cá em 

1987, aqui se profissiona-
lizou, depois foi vendido 
para o Democrata. E foi 
em Teófilo Otoni, o técni-
co do América entre 2008 
e 2013, levando o time à 
semifinal do Módulo I do 
Mineiro em 2011.

Comandou o Demo-
crata-GV entre 2014 e 
2015. Assumiu o coman-
do do América de Teó-
filo Otoni em 2016. Em 
agosto do mesmo ano, foi 
apresentado pela direto-
ria do Nacional Atlético 
Clube (Muriaé), como 
novo treinador da equipe 
para o ano de 2017. Agora 
retorna como treinador 
do América, sendo muito 
bem recepcionado. “E 
eu não poderia virar a 
cara nesse momento que 
o América me procurou, 
de estar com vocês aqui 
novamente. É o lugar que 
eu me sinto bem, feliz. E 
onde eu me sinto feliz as 
coisas costumam acon-
tecer”, concluiu Gilmar 
afirmando que onde se 
trabalha feliz, as coisas 
fluem. (Fotos: PH Studio).

Secretário de Saúde 
recomenda uso de 

máscaras em Teófilo Otoni

Expovales em Teófilo Otoni 
sem graves acidentes de 

trânsito nas rodovias

O Secretário Municipal 
de Saúde de Teófilo Otoni, 
dr. Edilânio Aparecido de 
Oliveira, gravou um vídeo 
na terça-feira (28/06/2022), 
que circulou nas redes so-
ciais, recomendando à po-
pulação o uso de máscaras 
em ambientes fechados, 
segundo ele, devido ao au-
mento do número de casos 
de covid na cidade e região, 
ressaltando que nesta data 
tem 262 casos ativos de 
covid em Teófilo Otoni.

Nota do secretário - 
“Olá sociedade, mais uma 
vez venho aqui, eu, secre-
tário municipal de saúde 
desta tão amada cidade 
chamada Teófilo Otoni, 
médico e pneumologista, 
fazer uma recomendação, 
e outra, um pedido. Qual 
a recomendação? Nós es-
tamos vendo que agora 
em Teófilo Otoni e região 

A Expovales realizada 
em Teófilo Otoni, entre 
os dias 23 e 26 de junho, 
transcorreu sem graves 
acidentes de trânsito nas 
rodovias sob jurisdição da 
15ª Companhia de Polícia 
Militar Rodoviária, "fruto 
do trabalho dos honrosos 
policiais rodoviários, da 
parceria com a imprensa 
que tem sido uma aliada 
diariamente, divulgan-
do as orientações, bem 
como da população que 
entendeu o seu papel na 
prevenção de sinistros, 
conduzindo os veículos 
com responsabilidade, res-
peitando os direitos uns 
dos outros", informou o 
tenente Reinaldo Martins.

 A Polícia Militar Ro-
doviária explorou previa-
mente as orientações, de 
forma que os motoristas 
realizassem os desloca-
mentos devidamente pla-
nejados, respeitassem a 
sinalização e os limites 
de velocidade, descansas-
sem antes de retornarem 
para as cidades vizinhas, 
não consumissem bebidas 
alcoólicas, utilizassem 
motoristas que não be-
bessem ou optassem pelo 
transporte público. Feliz-
mente a PM RV percebeu 
um grande fluxo de táxis, 
moto-táxis e aplicativos 
transportando pessoas.

aumentaram muito os nú-
meros de casos de covid, ao 
ponto de, nesse momento, 
no dia 28 de junho de 2022, 
nós termos 262 casos ativos 
do covid, e isso muito me 
preocupa, e me preocupa 
também toda gestão da nos-
sa saúde em Teófilo Otoni.

Em contrapartida nós 
estamos completando tam-
bém 100 dias que nós não 
temos nenhum caso de 

óbito devido a covid na 
nossa cidade. Também, nós 
temos mais de 90 dias sem 
nenhuma internação devido 
a covid. Isso nos deixa ale-
gres. No entanto, o que eu 
venho pedir aqui, e é uma 
recomendação minha, é que 
nós venhamos a utilizar as 
máscaras em ambiente fe-
chado. É uma recomenda-
ção, não é uma obrigatorie-
dade. Estamos sugerindo”.

"Não foram registra-
dos acidentes de trânsito 
com vítimas nas rodovias 
e a quantidade de presos 
pelo crime de embriaguez 
e as infrações relacionadas 
ao uso de bebidas alcoóli-
cas, foram relativamente 
baixos, ou seja, os partici-
pantes do evento entende-
ram que era possível diver-
tirem-se de forma segura, 
sem colocar em risco a co-
letividade, disse o militar. 

Em relação à remoção 
de veículos, lamentavel-
mente algumas pessoas 
foram abordadas, autua-
das, perderam pontos na 
CNH, tiveram os veículos 
removidos e terão gastos 
com guincho e pátio. A 
Polícia Militar Rodoviá-
ria vem orientando cons-

tantemente à sociedade a 
respeito da exigência do 
licenciamento ano 2021 
e da necessidade de con-
sultar o sistema DETRAN 
após a quitação dos docu-
mentos, para observar se 
o veículo foi licenciado 
ou se existem pendências 
impeditivas, a exemplo de 
multa ou endereço desa-
tualizado. O tenente frisa 
que não tem a pretensão de 
autuar e remover veículos. 
"A Polícia Militar Rodovi-
ária continuará realizando 
as operações preventivas, 
contamos com a parceria 
da imprensa e principal-
mente dos usuários das 
rodovias, pois sempre des-
tacamos os condutores de 
veículos são os protagonis-
tas de sinistros de trânsito".
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Gerais
Assembleia de Minas 
cobra pagamento do 
piso e transparência 

na educação
O pagamento do 

piso nacional de educa-
ção garantido por meio 
de reajuste dos servi-
dores aprovado na As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), 
a nomeação de mais 20 
mil professores já apro-
vados em concurso, mais 
transparência na apli-
cação dos recursos do 
Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fun-
deb), e, ainda, denún-
cias de fechamento de 
escolas por todo o Esta-
do sem consulta prévia 
à comunidade escolar.

Essas foram as co-
branças mais contunden-
tes feitas pelos deputados 
na tarde desta terça-feira 
(28/06/22) à secretária 
de Estado de Educa-
ção, Julia Figueiredo 
Goytacaz Sant'Anna. A 
secretária foi sabatina-
da pelos parlamentares 
no segundo encontro 
da programação do 1º 
ciclo do Assembleia 
Fiscaliza 2022, iniciati-
va que busca aprimorar 
a função fiscalizadora 
do Parlamento mineiro.

A reunião foi co-
mandada pela deputada 
Beatriz Cerqueira, pre-
sidenta da Comissão de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia, que teve ainda 
a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência como 
convidada. Com cartazes 
reforçando sobretudo a 
cobrança do pagamen-
to do piso nacional e 
pedindo a realização 
de concurso público e 
nomeação dos já apro-
vados, dezenas de tra-
balhadores da educação 
ocuparam as cadeiras do 
Auditório José Alencar.

Após uma apresen-
tação inicial da secretaria 

sobre as principais ações 
de sua pasta, ao longo da 
sabatina Beatriz Cerquei-
ra chegou a suspender a 
reunião para cobrar de 
Julia Sant'Anna respostas 
imediatas e objetivas aos 
seus questionamentos. 
A deputada insistiu, por 
exemplo, que a secretaria 
explicasse quais “amar-
ras jurídicas”, confor-
me declaração recente 
do governador Romeu 
Zema à imprensa, im-
pedem o Executivo de 
dar o reajuste salarial 
adicional aos servidores 
da educação. A pergun-
ta ficou sem resposta.

No final de maio, o 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) suspendeu 
um percentual maior de 
reajuste para a educa-
ção (33,24%) além do 
previsto em projeto do 
Executivo (10,06%), mas, 
segundo Beatriz Cerquei-
ra, em sua decisão o órgão 
nunca colocou em dúvi-

da a legalidade do piso 
nacional, previsto em lei 
federal. “O governo esta-
dual continua devendo o 
piso, a discussão é apenas 
se a Assembleia pode-
ria fazer isso por meio 
de emenda parlamen-
tar”, criticou a deputada.

A presidente da Co-
missão de Educação ain-
da cobrou da secretaria, 
medidas para viabilizar a 
nomeação de todos os já 
aprovados em concurso da 
área, já que trabalhadores 
temporários estariam sen-
do dispensados e outros 
cedidos para outras áreas 
do Executivo. Diante das 
respostas supostamente 
evasivas da secretária, 
que atribuiu a iniciativa 
de algumas medidas a 
outras pastas do Execu-
tivo, como as secretarias 
de Planejamento e de Go-
verno, Beatriz Cerquei-
ra cobrou mais respeito 
com o papel fiscalizador 
do Poder Legislativo.

Secretaria de Agricultura 
participa da entrega de 
39 veículos às unidades 

da Emater de Minas
A Secretaria de Estado 

de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa) 
participou, nesta terça-
-feira (28/06), da cerimô-
nia de entrega de 39 au-
tomóveis zero quilômetro 
às gerências regionais da 
Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
de Minas Gerais (Emater-
-MG), na sede da institui-
ção, em Belo Horizonte. O 
investimento total foi de 
cerca de R$ 3,3 milhões.

O secretário Thales 
Fernandes parabenizou a 
diretoria e as equipes da 
Emater-MG pelo avan-
ço. "Os veículos foram 
adquiridos com recursos 
da própria empresa, com 
o objetivo de melhorar o 
atendimento da extensão 
rural à agricultura familiar 
de Minas Gerais. É o uso 
do recurso público com 
austeridade refletindo lá 
na ponta, diretamente para 
o produtor rural", afirmou. 
Dos 39 automóveis, 25 
são do modelo Mobi 1.0 e 
14 são pick-ups de médio 
porte. A ação teve o pro-
pósito de renovar a frota 
da Emater-MG, com 1,3 
mil carros e idade média 
aproximada de sete anos.

Para o diretor-presi-
dente da Emater-MG, Otá-
vio Maia, esta é mais uma 
entrega que aperfeiçoará 
as condições de trabalho 
dos extensionistas em Mi-
nas, para que o produtor 
rural seja cada vez melhor 
atendido. "Isso faz parte 
do movimento de fortale-
cimento institucional da 
Emater, em que a gente 
tem promovido reforma de 
escritórios, compra de par-
que tecnológico e também 
a renovação da nossa frota 
de veículos", explicou.

Dentre as pick-ups 
entregues nesta terça-
-feira, cinco delas foram 
cedidas para unidades 
vencedoras do projeto 
Pacto por Resultados. 
Lançada no fim de 2021, a 
ação visa conceder bene-
fícios aos sete escritórios 
com melhores indicadores 
no estado. É o caso de Al-
terosa, no Sul de Minas, 
além de Santa Bárbara 
do Monte Verde, Dona 
Euzébia, Cataguases e 
Viçosa, na Zona da Mata.

A gerente regional de 
Viçosa, Raphaela Pinhei-

ro, agradeceu ao Governo 
de Minas, à Secretaria de 
Agricultura e à diretoria da 
empresa de extensão rural 
pelo benefício. "Neste 
momento, estamos muito 
satisfeitos enquanto fun-
cionários da Emater-MG. 
Com certeza, esses veícu-
los que estamos receben-
do farão a diferença para 
nós que estamos atuando 
no campo junto aos agri-
cultores familiares", co-
memorou. Os primeiro e 
segundo colocados no de-
safio, São José do Divino, 
no Leste de Minas, e Nova 
União, na região Central, 
já receberam os automó-
veis aos quais fizeram 
jus em ocasião anterior.

Em paralelo à aquisi-
ção dos novos veículos, a 
Emater-MG implementou 
um modelo de locação, de-
nominado Projeto Futuro. 
Em fase atual de tomada 

de preços, a expectativa é 
de que sejam alugados 160 
automóveis para uso dos 
extensionistas, com pregão 
previsto para o segundo 
semestre de 2022. Outra 
novidade para melhoria 
da locomoção das equipes 
da Emater-MG, em im-
plantação, é um sistema de 
rastreamento dos veículos. 
A ferramenta que vem 
sendo desenvolvida pela 
Divisão de Logística da 
empresa deve reduzir em 
pelo menos 15% os gastos 
com deslocamentos.

Após a solenidade de 
entrega, o secretário de 
Agricultura participou ain-
da de uma reunião de traba-
lho com gerentes regionais 
e diretores da empresa de 
assistência técnica. (Cré-
dito das imagens: Diego 
Vargas / Seapa - Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento).

Beatriz Cerqueira chegou a suspender a reunião para 
cobrar de Julia Sant'Anna respostas imediatas e objetivas 

aos seus questionamentos - Foto: Willian Dias
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Fazenda da Esperança

Fazenda da Esperança, 
Ressurreição e Vida celebra 

14 anos de existência

A Fazenda da Espe-
rança Ressurreição e Vida, 
localizada em Sucanga, 
no município de Poté, re-
alizou solenidade no sá-
bado (18/06/2022), para 
a posse da nova diretoria, 
e também foi celebrada 
uma missa presidida pelo 
Bispo Diocesano Dom 
Messias, pelos 14 anos da 
fazenda feminina que já 
acolheu inúmeras depen-
dentes de álcool ou droga, 
que dali saíram recupe-
radas, e retornaram para 
o seio de suas famílias.

Durante a solenidade, 
o casal Walter Barrancos 
e Aquileia Caminhas Bar-
rancos que completou 50 
anos de vida matrimonial, 
e o casal Fabiano e Narla, 
que completou 28 anos de 
vida matrimonial, foram 
chamados à frente e re-
ceberam uma Bênção do 
Bispo Dom Messias. “Que 
Deus continue lhes dando 
a graça, perseverança. Vo-

cês que um dia se uniram 
diante de Deus no altar, 
prometendo amor, fi delida-
de, alegria, vivendo juntos 
na alegria e na esperança, 
na saúde e na doença, todos 
os dias da vida de vocês”.

A Regional Brasil 
Central, a jornalista Fátima 
Roriz, que é voluntária da 
Fazenda Esperança há mais 
de 20 anos, falou sobre a 
Família da Esperança e a 
importância dos embaixa-
dores e voluntários. Ela 
destacou que a fazenda é 
uma obra da igreja cató-
lica. “Existe a Fazenda da 
Esperança e a Família da 
Esperança. Não somos uma 
obra paroquial, nós somos 
uma obra arquidiocesana. 
Para uma fazenda ir pra al-
gum lugar, o bispo tem que 
dar o seu sim. Porque sem 
a unidade com a igreja, não 
há a fazenda da Esperança. 
Muitas fazendas são doa-
das, mas se não tem uni-
dade com a igreja, não é o 

nosso lugar”, e completou: 
“a Fazenda é do Pai Nosso, 
de todos, então a gente 
recebe de todas as religi-
ões, e até pessoas que não 
professam nenhuma fé”.

Durante a programa-
ção, os participantes, visi-
tantes, ouviram dois teste-
munhos: de Ferreira, que 
hoje é responsável pelas 
Fazendas em Berizal e 
Taiobeiras, e de Laura, que 
se recuperou na Fazenda de 
Poté. Ferreira relatou como 
ele entrou para o mundo 
das drogas e até já chegou 
a morar na cracolândia 
durante quase 15 anos, e 
hoje recuperado, é respon-
sável por uma fazenda.

Posse nova diretoria
– O padre Celestino foi em-
possado como presidente 
da Fazenda de Poté, para 
os próximos quatro anos, 
tendo como vice-presi-
dente a Maria Assuncion, 
que é a responsável local. 
A tesoureira será Simone, 

que é uma missionária e 
formadora, catequista das 
internas e mora no local. O 
secretário será Walter Bar-
rancos, que foi presidente 
durante muitos anos, e foi 
ele e a família que doaram 
o local para construção 
da fazenda em Sucanga.

A solenidade contou 
com a presença de diver-
sas autoridades de toda a 
região e de representantes 
de outras fazendas. O pa-
dre Celestino ressalta que 

todo o trabalho é voluntá-
rio, mas vale a pena ao ver 
que muitas mulheres saem 
da Fazenda, recuperadas 
e voltam para suas casas. 
Atualmente a casa abriga 
8 internas, e o tratamen-
to dura de 6 meses a 01 
ano. Após a posse teve 
uma oração com o pastor 
Joelson e o Bispo Dom 
Messias, abençoando a 
nova diretoria e todos en-
volvidos na fazenda.

A programação con-

tou ainda com homena-
gens aos embaixadores da 
Esperança, voluntários, 
alguns em memória, pes-
soas que contribuíram e 
contribuem muito para a 
existência e manutenção 
da Fazenda Esperança 
Ressurreição e Vida. Em 
seguida foi servido um 
almoço para todos num 
clima de grande confrater-
nização, abrindo as portas 
da Fazenda pós-pandemia. 
(Fotos: Diário Tribuna).

A data foi marcada pela celebração da Santa Missa, com o Bispo Dom Messias, e posse da nova diretoria

Fazenda da Esperança Ressurreição e Vida - 14 anos de existência Celebração da Santa Missa presidida pelo bispo dom Messias

Dom Messias abençoando os casais, Walter Barrancos e Aquiléia, e Fabiano e Narla

A programação contou ainda com homenagens aos embaixadores da Esperança, voluntários, alguns em memória, pessoas que contribuíram e contribuem muito para a existência da Fazenda Esperança

Posse da nova diretoria da Fazenda da Esperança Ressurreição e Vida
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Sicoob Credivale

Sicoob Credivale participa 
da 46ª Expovales com 

o seu Stand de Negócios

ASicoob Credi-
vale, a maior 
c o o p e r a t i -
va de crédito 

da região, patrocinadora 
ofi cial da 46ª Exposição 
Agropecuária dos Vales 
do Mucuri, Jequitinhonha 
e São Mateus – Expova-
les, esteve no Parque de 
Exposições – Pampulhi-
nha, de quinta-feira (23) 
a domingo (26), com o 
seu Stand de Negócios 
no maior evento agro da 
região. O gerente Rogério 
Luiz Ribeiro destacou que 
a fi nalidade foi de atender 
a todos os associados da 
Sicoob Credivale, como 
também toda a comuni-
dade teofi lotonense, colo-
cando as quatro agências 
à disposição de todos.

Rogério ressalta que 
a participação da Sicoob 
Credivale na Expovales 
teve a fi nalidade também 

de apoiar o agronegócio, 
porque é o grande mer-
cado hoje no nosso país. 
“Como a gente veio do 
mercado do agronegócio 
também, nada mais inte-
ligente e importante que 
a gente consiga fazer esse 
apoio ao agronegócio”. 
O stand foi muito parti-

cipativo, bem visitado, e 
Rogério destaca que teve 
a participação de todos os 
gerentes, como Janaína, 
Marcelo, Vanusa, Edicarla 
e ele, e todas as suas assis-
tentes, para atenderem à 
população teofi lotonense.

O presidente do Con-
selho de Administração da 

Sicoob Credivale, Francis-
co Costa Júnior, compôs a 
mesa diretora na abertura 
da 46ª Expovales, na tarde 
de quinta-feira (23), e no 
seu pronunciamento falou 
da satisfação da Coopera-
tiva ser uma das apresen-
tadoras desse maravilho-
so evento para a cidade.

“E nossa Cooperativa 
que veio do agro, apesar de 
estarmos hoje com todos 
os segmentos, nós viemos 
do agro. São 74 anos em 
Teófi lo Otoni e toda região 
procurando sempre apoiar 
o agronegócio, fomentar 
cada vez mais essa eco-
nomia nesses municípios 

onde nós estamos locali-
zados, e Teófi lo Otoni não 
é diferente. Nós fi camos 
muito satisfeitos ao ver 
um evento dessa grande-
za”, pontuou Francisco.

Ele ressaltou que no 
evento estavam sendo 
apresentados para as pes-
soas, produtos, entreteni-
mentos e grandes negó-
cios, e direcionou sua fala 
ao presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de 
Teófilo Otoni, Rodrigo 
Viana Lorentz, recordan-
do quando ele o procurou. 
“Rodrigo eu te falo com 
toda certeza, quando você 
me procurou eu falei que 
nós estaríamos juntos, 
e eu te falo que vamos 
estar sempre juntos para 
apoiar e desenvolver essa 
comunidade, desenvolver 
essa economia local”, 
finalizou. (Fotos: Diário 
Tribuna e Rogério Luiz).

O presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credivale, Francisco Costa Júnior compôs a mesa na abertura da 46ª Expovales

Francisco falou da satisfação da Cooperativa ser 
uma das apresentadoras da Expovales

Sicoob Credivale presente na 46ª Expovales de Teófi lo 
Otoni com o seu Stand de Negócios

Sicoob Credivale – patrocinadora ofi cial da 46ª Expovales 
com stand para atender à população teofi lotonense
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Segurança Pública
GEPAR do 19º Batalhão 

apreende drogas no 
Bairro Manoel Pimenta

Polícias Civil e Militar 
deflagram operação em 

Ponto dos Volantes

Homem desfere facada na 
esposa, em Teófilo Otoni

Polícia Civil elucida crime 
de roubo contra menor a 

caminho da escola
Teófilo Otoni - A 

Polícia Civil de Minas 
Gerais, através da De-
legacia Especializada 
em Repressão a Furtos e 
Roubos de Teófilo Otoni, 
elucidou o crime de roubo 
ocorrido na região central 
da cidade, onde um indi-
víduo, de posse de uma 
faca, subtraiu de uma 
adolescente um aparelho 
celular quando ela estava 
a caminho da escola. 

O crime ocorreu 
na Rua Marcelo Gue-
des, quando dois jovens 
estavam a caminho da 
Escola Municipal Irmã 
Maria Amália. Segundo 
a vítima que tem 14 anos 
de idade, ao levar seu 
primo de 11 anos para a 
escola, um homem que 
estava parado em uma 
motocicleta, de posse 
de uma faca, abordou-
-os e a agarrou pelo 
braço exigindo que ela 
entregasse o aparelho 
celular, em seguida o 
criminoso fugiu sentido 
ao Bairro de Fátima.

Após tomar conhe-
cimento dos fatos, a 
equipe policial iniciou 

as investigações e fez 
vários levantamentos e 
diligências para identifi-
car e localizar o autor do 
roubo, sendo possível, 
inclusive, apreender as 
vestes usadas pelo as-
saltante no dia do fato, 
sendo localizadas em sua 
residência. Ele foi con-
duzido até a delegacia de 
Polícia Civil de Teófilo 
Otoni para prestar es-
clarecimentos. O objeto 
subtraído foi localizado 

e restituído para a vítima.
Segundo a Polícia Ci-

vil, o homem será indicia-
do pelo delegado titular 
da pasta e colocado à dis-
posição da justiça. Equipe 
policial - Delegado: dr. 
Artur Vieira Temponi 
Leite. Inspetoria: Adriano 
Andrade. Investigadores: 
Erick Mateus, Fabrício 
Tudeia e Natália Spósito. 
(Informações/Foto: as-
sessoria de comunicação 
da PCMG, Teófilo Otoni).

O Grupo Especializa-
do em Patrulhamento em 
Área de Risco (GEPAR) 
do 19º Batalhão de Polícia 
Militar fez patrulhamento 
pelo Bairro Manoel Pimen-
ta (Morro do Eucalipto), na 
noite de sexta-feira (24/06). 
A equipe apreendeu subs-
tâncias entorpecentes que 
estavam escondidas dentro 
da residência onde mora 
um menor de idade. Fo-
ram apreendidas 12 pedras 
mais 01 porção de crack.

No momento da loca-
lização das drogas, ele não 
estava no local. Estavam 
presentes familiares e o 
material foi apreendido e 
encaminhado para a de-

A Polícia Militar foi 
acionada na segunda-feira 
(27/06) a comparecer à Rua 
Turmalina, Bairro Jardim 
das Acácias, em Teófilo 
Otoni, onde uma denúncia 
apontava que havia uma 
mulher vítima de lesão cor-
poral. Uma equipe policial 
foi ao local onde já estava 
uma ambulância do SAMU 
socorrendo uma mulher, 
que foi vítima de ferimento 
provocado por golpe de 
faca, sendo encaminhada 
ao hospital Santa Rosália.

Os militares foram ao 
hospital e fizemos contato 
com a mulher de 38 anos, 
e ela relatou que estava 
em casa, quando seu com-
panheiro teria chegado 
“embriagado ou drogado” 

legacia de Polícia Civil 
para adoção das medidas 
pertinentes à polícia ju-
diciária. Os militares do 
GEPAR continuam com 

buscas na localidade para 
tentarem localizar e apre-
ender o menor por ato 
infracional análogo ao trá-
fico de drogas. (19º BPM).

Na terça-feira (28/06), 
por volta das 6h da ma-
nhã, a Polícia Militar re-
cebeu informações que 
teria ocorrido um roubo 
na cidade de Santa Rita 
do Itueto, onde três indi-
víduos haviam subtraído 
uma motocicleta NXR 
150 Bros e fugiram efe-
tuando disparos de arma 
de fogo contra a vítima.

Segundo informações, 

um dos envolvidos te-
ria sido identificado por 
W.A.S., de 20 anos, que 
teria residência na comu-
nidade São Joanico, zona 
rural da cidade de Ponto 
dos Volantes, já tendo um 
mandado de prisão em 
aberto contra ele. Em razão 
dos fatos, foi desencadeada 
uma operação conjunta 
entre a PMMG e PCMG.

As equipes fizeram 

levantamentos, o autor foi 
localizado na residência 
da sua mãe, situada às 
margens do Córrego São 
Joanico. Ele foi preso e 
encaminhado para a de-
legacia de Polícia Civil 
na cidade de Itaobim para 
demais providências de 
polícia judiciária. (Infor-
mações/Foto: assessoria 
de comunicação do 70º 
BPM, Araçuaí).

e por motivos familiares, 
apoderado de uma faca e 
desferido um golpe contra 
ela, que atingiu a altura do 
peito, “causando segundo 
o médico de plantão, lesão 
corporal leve”. Que após 
ser atingida ela conseguiu 
sair da residência acessan-
do a rua e pedir socorro.

Após a agressão à mu-
lher, o autor de 44 anos teria 

fugido em um veículo pick-
-up Toyota Hilux de cor 
preta, sentido à área central 
da cidade. Os militares 
fizeram rastreamento, mas 
não conseguiram localizá-
-lo. A vítima permaneceu 
no Hospital Santa Rosália 
para os cuidados médi-
cos. Os envolvidos estão 
qualificados na ocorrência 
registrada pela PMMG.

DIÁRIO 
TRIBUNA

Telefone: 
(33) 98851-0806
(33) 3523.4651
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Frederico Brasileiro Oliveira - Ofi cial Registrador de Imóveis

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Frederico Brasileiro Oliveira, Ofi cial Registrador responsável pelo Ofício do Registro 
de Imóveis da Comarca de Novo Cruzeiro – MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos 
que virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que por este Ofi cial e respec-
tivo Cartório, processam-se os termos e atos de uma Ação de Usucapião Extrajudicial de 
espécie Extraordinária, requerido por WARLEI ALVES NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, 
agricultor, portador da Carteira de identidade nº: 18.059.007 SSP/MG, inscrito sob o CPF 
nº: 116.472.226-30, residente e domiciliado na Avenida Gaudêncio Silva, nº: 90, Bairro Po-
voado de Engenheiro Schnoor, Araçuaí – MG, representado por sua advogada a Drª. Helen 
Alves Coelho, OAB/MG 105.102, protocolada sob nº: 27985 em 16/02/2022, PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO nos termos da lei, e, assim 
sendo, fi cam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e 
de outros direitos em relação ao pedido, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 
estatui o Art. 216-A, §3º, da Lei 6,015/73 c/c Art. 11 e Art. 16 do Provimento 65/CNJ/2017, 
fi cando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O requerente propõe pro-
var que possui a posse mansa e pacífi ca e contínua e, portanto, sem oposição e ininterrupta 
de um imóvel rural de 66,0694 hectares, localizado na Fazenda Maranhão, zona rural do 
Município de Novo Cruzeiro - MG, conforme planta e memorial descritivo constantes dos 
autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi 
expedido o presente edital que será afi xado na Recepção do Ofício do Registro de Imóveis 
de Novo Cruzeiro, na forma da lei, estando a documentação a disposição de qualquer inte-
ressado nas dependências deste Cartório, situado na Rua Inácio Bahia, nº 404, Bairro São 
Francisco, Novo Cruzeiro – MG. Novo Cruzeiro, 30 de junho de 2022. O Ofi cial.

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO REGISTRAL ALMEIDA, 
RUA ENGENHEIRO CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 

OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013485 - AUGUSTO MONTEIRO VELOSO, residente em Teófi lo Otoni-MG; e THAYS 

COSTA PEREIRA, residente em Ataléia-MG.

013486 - MARCOS ANTÔNIO CARDOSO ABEL, residente em Teófi lo Otoni-MG; 
e FRANCISCA APARECIDA SABINO, residente em Teófi lo Otoni-MG.

013487 - PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES, residente em Teófi lo Otoni-MG; e 
CLAUDECI PEREIRA DOS SANTOS, residente em Teófi lo Otoni-MG.

Teófi lo Otoni-MG 28/06/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc.13485 a 13487
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