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Prefeito de Ladainha 
participa de evento do 
governo de Minas em 

Belo Horizonte

Na terça-feira (28/06) no evento do TecPop em Belo Horizonte com o governa-
dor Romeu Zema, o prefeito de Ladainha, Reled Maikel, e os vereadores Adelson, 
Gilberto, Daniel, Edgar, Edmar e o secretário Municipal de Agropecuária, Valdênio 
Farias, participaram da entrega de notebooks do programa TecPop, da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, que visa promover a inclusão digital e a capa-
citação profi ssional por meio da oferta de cursos on-line, de forma gratuita. Página 2

Campeonato escolar 
promove prática esportiva

Começou a 11ª edição dos Jogos da Amizade. O campeonato escolar promo-
vido pela rede Adventista de Educação acontece este ano em Teófi lo Otoni e rece-
be esportistas das cidades de Governador Valadares e Ipatinga. A competição não 
aconteceu por dois anos, devido à pandemia do coronavírus. Com a fl exibilização 
das medidas preventivas, o campeonato volta a acontecer. Os jogos estimulam 
a prática esportiva, porém, os alunos estão em um contexto diferente. Página 4

Polícia Civil incinera mais de 
170 quilos de entorpecentes 

em Teófi lo Otoni

A PCMG, por meio da Delegacia Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes de Teófi lo 
Otoni, atendendo a demanda da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SE-
NAD), visando ao combate do tráfi co de drogas e crimes correlatos, incinerou nesta 
quinta-feira (30), quase 172 quilos de entorpecentes, sendo 110 de maconha, 29 de 
cocaína e 32 quilos de crack e haxixe. As drogas são as apreendidas em diversas 
circunstâncias, pelas polícias Civil, Militar e PRF e dentro de presídios. Página 6



2 Sexta-feira, 1º de julho de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Opinião/Gerais
Prefeito de 
Ladainha 

participa de 
evento do 

governo de 
Minas em Belo 

Horizonte

Em encontro na ter-
ça-feira (28/06) no even-
to do TecPop em Belo 
Horizonte com o gover-
nador do Estado, Romeu 
Zema, o prefeito de La-
dainha, Reled Maikel, e 
os vereadores Adelson 
Faria, Gilberto Azevedo, 
Daniel, Edgar, Edmar e o 
secretário Municipal de 
Agropecuária, Valdênio 
Farias, participaram da 
entrega de notebooks 
do programa TecPop, 
que visa promover a 
inclusão digital e a ca-
pacitação profissional 
por meio da oferta de 
cursos on-line, de forma 
gratuita, nas áreas do 
conhecimento de ciên-
cia, tecnologia, inovação 

e empreendedorismo.
 Na oportunidade o 

prefeito Reled solicitou 
ações do Governo para 
o município de Ladai-
nha. Para essa conquista 
as ações da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, bem coordenadas 
pela secretária Luana 
Almeida, foram funda-
mentais. A gestão Reled 
Maikel visa reduzir as 
desigualdades sociais 
no município, fazendo 
jus ao slogan: trabalho, 
união e competência. 
TecPop Minas, é um 
programa da Secretaria 
de Estado de Desen-
volvimento Econômi-
co (Sede-MG). (Fotos: 
Prefeitura de Ladainha).

Juliana Lemes da Cruz. Doutoranda em Política Social – UFF. 
Pesquisadora GEPAF/UFVJM. Coordenadora do Projeto MLV. Contato: julianalemes@id.uff.br

Projeto MLV: o potencial mobilizador 
de ações para enfrentamento da 

violência contra meninas e mulheres 
sob nova abordagem

O projeto Mulher Livre 
de Violência constitui uma 
estratégia para mobilização 
de meninas e mulheres, di-
ferente das convencionais. 
Utilizando como base os 
espaços comuns, a iniciativa 
propõe abordagens dinâmi-
cas sobre temáticas caras ao 
público feminino. Criado 
no ano de 2016, o MLV foi 
inspirado no conjunto de 
desafios enfrentados pela 
equipe da Patrulha de Pre-
venção à Violência Doméstica 
(PPVD), do 19º Batalhão de 
Polícia Militar – sediado em 
Teófilo Otoni/MG, no que 
se refere à insuficiência de 
informações sobre a Lei Ma-
ria da Penha, tanto por parte 
das mulheres em situação de 
violência, quanto dos agentes 
acolhedores dos espaços pú-
blicos locais, principalmente, 
setores da assistência social, 
saúde e segurança pública. 
Para sair do papel, o MLV 
contou com o empurrão da 
equipe técnica da Associa-
ção Feminina de Assistência 
Social e Cultura – AFAS, 
com sede na capital mineira.

Nesse esforço, parcerias 
foram firmadas e o projeto 
ganhou força. Tornou-se pro-
jeto de extensão universitária, 
inscrito junto ao Grupo de 
Extensão e Pesquisa em Agri-

cultura Familiar (GEPAF), 
da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM). O apoio 
de voluntários e profissionais 
de diversos campos do saber 
também se mostrou determi-
nante durante o processo ini-
cial e de desenvolvimento. Na 
fase 1 (2016-2018), o MLV 
fomentou a articulação da 
rede de enfrentamento local 
por meio de reuniões, pales-
tras e grupos de discussão. Na 
fase 2 (desde 2018), o MLV 
tem focado no fortalecimento 
de grupos de mulheres, ma-
terializando uma nova forma 
de abordar o fenômeno da 
violência doméstica, tendo 
como grupo pioneiro, mu-
lheres da comunidade rural 
do Cedro, Teófilo Otoni/MG. 
Quanto à coordenação das 
atividades do MLV estão à 
frente: Fernanda Arueira – do-
cente do curso de Medicina da 
UFVJM e eu, Juliana Lemes 
– membro da PPVD/19ºBPM 
e pesquisadora da área.

Com uma metodologia 
diferente, pautada na valo-
rização da identidade local 
e história das mulheres de 
determinado território, as 
atividades se desenvolvem 
e ganham estruturas parti-
culares, a depender de cada 
contexto de abordagem. No 

âmbito do projeto, dois ei-
xos são explorados: 1. O 
empoderamento feminino; e 
2. A autonomia econômica. 
No primeiro, são discutidas 
temáticas diversas, com a 
participação de convidados. 
Na segunda, é desenvolvido 
artesanato criativo com base 
na técnica de bordado arpille-
ra, aplicada ao tecido de farda-
mento doado por policiais ou 
bombeiros militares de Minas 
e adaptada à realidade regio-
nal. A estratégia adotada no 
projeto MLV rendeu o prêmio 
‘Selo de Práticas Inovadoras 
no enfrentamento à violência 
contra meninas e mulheres 
– 2019’, promovido pelo Fó-
rum Brasileiro de Segurança 
Pública, além do reconhe-
cimento estadual em duas 
oportunidades (2019/2020) 
na Assembleia Legislativa de 
Minas e municipal, em 2021, 
na Câmara dos vereadores do 
município de Teófilo Otoni/
MG. Assim, de forma bre-
ve, introduzi, para noticiar 
a expansão desta ideia para 
municípios da região do lugar 
que foi o berço da iniciativa.

Ainda no ano de 2021, 
o município de Ataléia, por 
meio da Secretaria de Ação 
Social, aderiu à iniciativa 
e já encaminhou à equipe 
MLV os primeiros resulta-

dos dos trabalhos artesanais 
confeccionados. No primeiro 
semestre de 2022, a iniciati-
va foi apresentada e aderida 
por mais quatro municípios: 
Catuji, Frei Gaspar, Ouro 
Verde de Minas e Padre Pa-
raíso. Em todos, por media-
ção das respectivas Secre-
tarias de Assistência, Ação 
ou Desenvolvimento Social.

Nesse esforço de replica-
ção do projeto MLV, tem sido 
fator preponderante o apoio do 
comando do 19º BPM, que, 
além de incentivar a aproxi-
mação da polícia com a comu-
nidade por meio da equipe da 
PPVD, tem feito gestão junto 
ao Comando Regional – 15ª 
RPM, para que os trabalhos 
também possam ser expandi-
dos para municípios fora da 
área de atuação de seu coman-
do e que têm demandado tal 
intervenção. Nessa direção, 
projetos associados ao GE-
PAF/UFVJM, a exemplo do 
10Envolver Saneamento Rural, 
também inseriram a iniciativa 
no seu conjunto de atividades 
em fase de desenvolvimento em 
outros tantos municípios. Ima-
gens: arquivo do Projeto MLV. 
Para ter acesso a atualizações 
sobre a iniciativa, siga o @pro-
jetomlv no Instagram ou entre 
em contato pelo e-mail: mulher-
livredeviolencia@gmail.com

Encontro 1 em Frei Gaspar

Equipe MLV e PPVD em Ouro Verde de Minas

Na Câmara de Ouro Verde de Minas Equipe CREAS em Padre Paraíso Produção em Novo Horizonte em Ataleia

Grupo de Padre Paraíso

Equipe PPVD

Produto mulheres de Ataléia

Grupo de Catuji
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Gerais
Calendário Eleitoral: 
confira vedações que 

começam a valer em 30 
de junho e 2 de julho

Vedações impor-
tantes estão previstas 
no Calendário Eleitoral 
para começar a vigorar 
nos dias 30 de junho e 
2 de julho. De acordo 
com o art. 45, § 1º, da 
Lei nº 9.504/1997, a 
partir desta quinta-feira 
(30) as emissoras de 
rádio e televisão ficam 
proibidas de transmitir 
programas apresenta-
dos ou comentados por 
pré-candidata ou pré-
-candidato às Eleições 
2022. Caso essa regra 
seja descumprida, a 
emissora poderá sofrer 
a penalidade de multa, 
que varia de vinte a cem 
mil UFIRs, e o candida-
to poderá ter o cancela-
mento do seu registro 
de candidatura. Outro 
prazo começa na mes-
ma semana. A partir do 
sábado (2) – três meses 
antes da eleição –, um 
conjunto de vedações 
passa a valer para os 
agentes públicos (art. 73 
da Lei nº 9.504/1997).

Fica proibido, por 
exemplo, ao agente pú-
blico da esfera adminis-
trativa cujo cargo esteja 
em disputa na eleição 
(estadual e federal), au-
torizar a publicidade 
institucional dos atos, 
programas, obras, ser-

viços e campanhas dos 
órgãos públicos ou das 
respectivas entidades da 
administração indireta. A 
exceção à regra fica por 
conta da propaganda de 
produtos e serviços de go-
verno que tenham concor-
rência no mercado e em 
casos de grave e urgen-
te necessidade pública.

Outra vedação que 
também vale a partir do 
dia 2 de julho é o pronun-
ciamento em cadeia de 
rádio e televisão fora do 
horário eleitoral gratuito, 
a não ser quando a Justiça 
Eleitoral entender como 
matéria urgente, rele-
vante e característica das 
funções de governo. Inau-
gurações com contratação 
de shows artísticos pagos 
com recursos públicos 
também são proibidas a 
partir dessa mesma data.

Propaganda intra-
partidária - A partir de 

5 de julho – observado o 
prazo de 15 dias antes da 
data definida pelos par-
tidos para a escolha dos 
candidatos – é possível 
fazer propaganda intra-
partidária para a indicação 
de nomes, sendo vedado 
o uso de rádio, televisão 
e outdoor. Essa data tem 
por referência a permis-
são para as convenções 
partidárias a partir de 
20 de julho, quando as 
agremiações podem co-
meçar a se reunir para 
decidir sobre coligações 
e escolher os candidatos 
a deputado distrital, es-
tadual, federal, senador, 
governador e presidente. 
Mas, se o partido for 
realizar a convenção em 
25 de julho, por exem-
plo, os pré-candidatos só 
podem começar a fazer a 
propaganda intrapartidá-
ria no dia 10. (Tribunal 
Regional Eleitoral MG).

A AMM comemora 
acordo com Governo que 

garantirá pagamento 
de recursos atrasados 

da assistência social aos 
municípios mineiros

A Associação Mineira 
de Municípios (AMM) e 
o governo de Minas Ge-
rais anunciaram mais um 
acordo para quitar dívidas 
do Estado com os 853 
municípios: o pagamento 
de aproximadamente R$ 
85,3 milhões referente a 19 
parcelas atrasadas do Piso 
Mineiro de Assistência So-
cial, do período de junho de 
2017 a dezembro de 2018.

 O anúncio foi feito 
durante cerimônia, em 
Coronel Fabriciano, nesta 
quarta-feira (29), com a 
presença do governador 
Romeu Zema, do presi-
dente da AMM e prefeito 
de Coronel Fabriciano, Dr. 
Marcos Vinicius, da secre-
tária de Assistência Social, 
Elisabeth Jucá, do procura-
dor-geral do MPMG, Dr. 
Jarbas Soares Junior, além 
de dezenas de prefeitos, 
lideranças e autoridades. 
“Agradeço ao governador 
pela sensibilidade, diante 
desse momento difícil que 
a gente vive na economia, 
e com tantas demandas da 
Assistência Social. Esse 
dinheiro vem em boa hora 
e os municípios ficam 
felizes pelo governo cum-
prir a palavra e honrar 
os compromissos com as 
prefeituras”, ressaltou.

Os valores são equi-
valentes a sete parcelas do 
Piso Mineiro não pagas em 
2017 e 12 parcelas não pa-
gas em 2018. O valor será 
dividido em nove vezes 
e transferido diretamente 
para os Fundos Munici-
pais de Assistência Social. 
“Apesar de não ter um va-
lor tão alto quanto os dois 
primeiros, estamos falando 
de quase R$ 100 milhões 
que serão pagos em um 

prazo menor. Com isso, 
tenho a satisfação de dizer 
que, depois de três anos e 
meio à frente do governo 
de Minas, após a assina-
tura deste terceiro acordo, 
posso declarar que não sou 
mais devedor das prefeitu-
ras”, disse o Governador.

Os 853 municípios 
mineiros, filiados à As-
sociação Mineira de Mu-
nicípios ou não, poderão 
aderir ao Acordo a partir 
da assinatura do Termo 
de Adesão. Os municípios 
que já receberam uma ou 
mais parcelas em atraso 
do Piso Mineiro ou que 
possuam ações judiciais 
que tratam do pagamento 
desta dívida e que ainda 
tenham valores a receber, 
ao aderir ao Acordo, rece-
berão os valores penden-
tes de pagamento, den-
tro do período abarcado 
pelo instrumento jurídico.

Histórico - O Piso Mi-
neiro de Assistência Social 
é o repasse regular e men-
sal de recursos financeiros 
para apoiar os municípios 
na oferta de serviços e be-
nefícios socioassistenciais 
para as famílias em situa-
ção de vulnerabilidade do 
Estado. Este importante re-
passe teve seu pagamento 
interrompido entre os anos 
de 2015 e 2018, quando o 
governo do Estado de Mi-
nas Gerais à época deixou 
de repassar aproximada-
mente 23 parcelas do Piso.

Frente ao cenário de 
grave crise fiscal encontra-
do em 2019, e entendendo 
a necessidade de retomar 
o repasse aos municípios 
dos recursos da política 
de Assistência Social, a 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social 

(Sedese) viabilizou a re-
tomada do pagamento 
do Piso Mineiro de As-
sistência Social Fixo em 
janeiro de 2019, com re-
passe parcial dos valores 
devidos. No ano seguinte, 
o repasse voltou a ser 
feito integralmente e, no 
início deste ano, as dívidas 
relativas aos repasses par-
ciais de 2019 foram sal-
dadas com os municípios.

 Investimento no Samu 
- O Governo de Minas tam-
bém anunciou que vai in-
vestir ainda R$ 16,4 milhões 
na ampliação do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) Leste e 
Vale do Aço para imple-
mentação das fases 2 e 3 
do serviço, que contem-
plará 26 novas unidades de 
suporte para atendimento. 
Com isso, o número de 
cidades atendidas passará 
de 11 para 86 na região.

O recurso destinado ao 
Samu Macrorregional Leste 
e Vale do Aço será utilizado 
para a implementação das 
fases dois e três do serviço, 
que contempla 26 novas 
unidades de suporte para 
atendimento e, com isso, 
passará a atender 86 cida-
des. Após o pagamento do 
convênio, estima-se seis 
meses para a sua execução. 
Ao final, o serviço estará 
integralmente implantado. 
Além disso, desde 14 de ju-
nho, foi liberado o aumento 
de R$ 290 mil no repasse 
para o custeio mensal do 
serviço na região. O Con-
sórcio Intermunicipal da 
Rede de Saúde de Urgência 
e Emergência do Leste de 
Minas (Consurge), que ge-
rencia o Samu local, recebe-
rá mensalmente do Estado o 
valor de R$ 1,3 milhão.

Vedações são para emissoras de rádio e televisão, 
pré-candidatos e agentes públicos
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Gerais
Campeonato escolar 

promove prática esportiva
Prestação de Contas da 

gestão de Alexandre 
Kalil na Prefeitura de 

Belo Horizonte em 2019 
é aprovada pelo TCE-MG

Secretaria Estadual de Saúde 
publica nota técnica sobre 

vigilância e manejo de casos 
de covid-19 em ambientes 

restritos ou fechados

Começou a 11ª edi-
ção dos Jogos da Amiza-
de. O campeonato esco-
lar promovido pela rede 
Adventista de Educação 
acontece este ano em 
Teófilo Otoni e recebe 
esportistas das cidades 
de Governador Valada-
res e Ipatinga. A com-
petição não aconteceu 
por dois anos, devido 
à pandemia do coro-
navírus. Com a flexi-
bilização das medidas 
preventivas, o campeo-
nato volta a acontecer. 

Os jogos estimulam 
a prática esportiva, po-
rém, os alunos estão em 
um contexto diferente. A 
pandemia potencializou 
o sedentarismo, princi-
palmente entre os mais 
jovens. Apenas 1% das 
crianças e adolescen-
tes, entre 7 e 17 anos, 
atingiram o mínimo de 
exercícios sugeridos 
pela OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) 
durante o período de 
isolamento social, como 
aponta o levantamento 
realizado pelo Departa-
mento de Pediatria da 
Escola Paulista de Me-
dicina da Unifesp (Uni-
versidade Federal de 
São Paulo). O resultado 
dessa inatividade pode 
aumentar o risco de do-
enças como obesidade, 
diabetes e hipertensão. 

Diante disto,  os 
jogos da Amizade in-
centivam os alunos a 
buscarem muito mais 
que medalhas nas mo-
dalidades esportivas, 
como handebol, futebol, 
vôlei e queimada. O 
desejo é que eles le-
vem para casa o prazer 
de se exercitar e man-
ter uma vida saudável. 

Jogos da Amizade 
- Teófilo Otoni – 2022: 
CATO - Colégio Adventis-
ta de Teófilo Otoni - CADI 
- Colégio Adventista de 
Ipatinga - CEAO - Colégio 
Adventista de Governador 
Valadares. (Amanda Janu-
ário - Assessora das igrejas 
e escolas Adventista na 
região leste de Minas).

O Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais 
(TCE-MG) aprovou na 
terça-feira (28 de junho) 
a Prestação de Contas 
da Prefeitura de BH re-
ferente ao exercício de 
2019, na gestão de Ale-
xandre Kalil. O relator 
foi o conselheiro Durval 
Ângelo. Anualmente, o 
TCE analisa o Relatório da 
Macrogestão das Contas 
do Governo do Municí-
pio de Belo Horizonte.

São examinados pla-
nejamento, orçamento; a 
execução orçamentária 
da receita e da despesa 
fiscal, das metas físicas 
e financeiras dos progra-
mas governamentais; as 
demonstrações contábeis; 
os limites e as obrigações 
legais e constitucionais; 
o regime próprio de pre-
vidência social; e o rela-
tório do controle interno.

Para Alexandre Kalil, 
a decisão do TCE prova 
sua competência como 
gestor. “Tenho compro-
misso com quem votou 

em mim para prefeito de 
Belo Horizonte. Minha 
gestão sempre foi honesta, 
trabalhou na legalidade e 
não deixou dívidas para o 
próximo prefeito. É assim 
que trabalho e é assim 

que quero fazer com Mi-
nas Gerais”, afirmou. Na 
ausência de recursos, o 
parecer do TCE será en-
caminhado à Câmara Mu-
nicipal de Belo Horizonte 
para julgamento definitivo.

A Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais 
publicou a Nota Técnica 
nº 10/SES/SUBVS/2022 
sobre vigilância e manejo 
de casos de covid-19 em 
ambientes restritos ou fe-
chados. A transmissão do 
SARS-CoV-2 em ambien-
tes restritos ou fechados 
representa risco para a dis-
seminação do vírus, tanto 

nestes ambientes como na 
comunidade nos quais estão 
inseridos. Estas situações de-
mandam urgência na investi-
gação e agilidade nas ações.

O documento publi-
cado visa à orientação dos 
serviços de Vigilância em 
Saúde nos níveis regionais e 
municipais, bem como insti-
tuições, serviços municipais 
de assistência e profissionais 

de saúde na identificação, 
investigação, monitoramen-
to, avaliação e resposta em 
tempo oportuno visando 
reduzir e/ou impedir a trans-
missão do SARS-CoV-2. 
Confira a Nota Técnica 
nº 10/SES/SUBVS/2022: 
https://coronavirus.saude.
mg.gov.br/images/2022/06/
Nota-T%C3%A9cnica-n10.
pdf. (Foto: Pixabay. AMM).

Os alunos são estimulados a viver uma vida 
ativa de exercícios e cuidar da saúde
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Opinião/Gerais
Homofobia em companhia 

de trens urbanos em 
Belo Horizonte gera 

indenização a trabalhador
Foi celebrado na terça-

-feira (28/06) o Dia In-
ternacional do Orgulho 
LGBTQIA+, que marca 
a luta pelos direitos dessa 
comunidade em todo o 
mundo. No ambiente de 
trabalho, o preconcei-
to também precisa ser 
combatido, pois muitos 
trabalhadores são dis-
criminados pela orienta-
ção sexual. A matéria de 
hoje mostra um caso de 
homofobia no ambiente 
de trabalho, um crime 
que precisa ser comba-
tido com veemência.

“Você não presta 
para estar aqui, aqui é 
lugar de homem, vira 
homem”. Frases como 
essas eram ouvidas pelo 
ex-empregado da Com-
panhia Brasileira de 
Trens Urbanos desde a 
contratação em 2017. Se-
gundo uma testemunha, 
as ofensas homofóbicas 
eram direcionadas ao tra-
balhador, principalmente 
por um grupo de aplicati-
vo de mensagens criado, 
composto por membros 
da empresa. “Havia di-
famação e faziam piadas 
com imagens dele retira-
das de rede social e co-
locadas no grupo”, disse.

O trabalhador foi ad-
mitido em 1º/09/2017, 
no cargo de Assistente 
Operacional - ASO 1 - 
Operações de Estação. 
Com o término do con-
trato, ele ajuizou ação 
trabalhista, alegando que 
passou por constrangi-
mentos decorrentes de 
discriminação, precon-
ceito e homofobia, “situ-
ações que lhe causaram 
angústia e humilhação, 
afetando sua dignidade, 
autoestima e integridade 
psíquica”. Ao decidir o 
caso, o juízo da 45ª Vara 
do Trabalho de Belo Ho-
rizonte negou o pedido 
do trabalhador. O profi s-
sional interpôs recurso, 
que foi julgado pelos 
integrantes da 10ª Turma 
do TRT-MG. O relator 
do caso, desembargador 
Marcus Moura Ferrei-
ra, entendeu que houve 
discriminação e garantiu 
ao profi ssional uma in-
denização de R$ 5 mil.

Recurso - No recur-
so, o trabalhador reforçou 
que, em todos os episó-
dios, não teve suporte 
de superiores e nem da 

empresa para proibir es-
sas práticas homofóbicas. 
Além disso, sustentou que 
os fatos foram provados 
pelas duas testemunhas 
que “estão na empresa 
vivenciando esses pro-
blemas há quatro anos”.

Uma delas confi rmou 
que era no grupo de apli-
cativo onde ocorriam as 
principais ofensas. Infor-
mou que não participava 
do grupo que era só de 
homens, mas sabia dos 
fatos porque os colegas 
mostravam para ele. “Des-
de a admissão, havia fo-
focas sobre a orientação 
sexual dele, entre colegas 
de trabalho e chefes de 
estação… já se referiram 
a ele com as palavras: 
‘veado’, você não pres-
ta para estar aqui, aqui 
é lugar de homem, vira 
homem, quando eu voltar 
aqui, você vai ver o que eu 
vou arrumar com você. O 
chefe de estação e o segu-
rança não tomaram medi-
da protetiva. As fofocas 
aconteciam dentro desse 
grupo (…)”, disse a tes-
temunha em depoimento.

Segundo o julgador, 
mesmo a testemunha não 
participando do grupo 
de aplicativo, fi cou evi-
denciada a relação do 
conteúdo com o ambiente 
profi ssional. “A depoente 
obteve conhecimento das 
difamações veiculadas 
nesse meio pelos colegas, 
que lhe mostravam as 
conversas mantidas”, pon-
tuou. Para o magistrado, 
um aspecto sutil, mas tam-
bém presente no depoi-
mento, é o fato de o grupo 
de aplicativo ser restrito a 
homens. “Isso que reforça 
a impressão de uma cultu-
ra empresarial machista e 
excludente, ambiente pro-
pício para manifestações 
que exacerbam atributos 
ligados à masculinidade 
e inferiorizam aqueles 
próprios de mulheres e 

pessoas LGTBQIA+”.
Na visão do julgador, 

o conjunto de provas de-
monstrou a exposição a 
reiteradas situações vexa-
tórias, o que, segundo ele, 
basta para a tipifi cação do 
dano aos seus atributos 
de personalidade. “Do 
mesmo modo, o nexo 
causal com o trabalho 
e a culpa da emprega-
dora estão provadas, já 
que, como relatado pela 
testemunha, a regra era 
que os supervisores nada 
fizessem para evitar as 
práticas discriminatórias 
contra o trabalhador”.

Decisão - Assim, o 
julgador entendeu que o 
trabalhador se desvenci-
lhou a contento do ônus 
de provar ser alvo de assé-
dio moral sistemático por 
causa da orientação sexual 
dele. “Vale lembrar que, 
nos termos da decisão pro-
ferida pelo STF nos autos 
da ADO 26 e do MI 4.733, 
a homofobia está abrangi-
da pelo conceito constitu-
cional de racismo (artigo 
5º, XLII, da Constituição), 
de modo que sua prática 
configura crime e deve 
ser repelida com rigor por 
todos os atores sociais, 
sendo inadmissível que 
um empregador se quede 
inerte diante de ocorrên-
cias desse tipo no ambien-
te de trabalho”, concluiu.

Com base nesse en-
tendimento, os julgadores 
da 10ª Turma do TRT-MG 
reformaram a sentença, 
conforme voto condutor, 
para condenar a Compa-
nhia Brasileira de Trens 
Urbanos ao pagamento 
de indenização por danos 
morais ao trabalhador, no 
valor de R$ 5 mil. Atual-
mente, o processo aguarda 
decisão de admissibilida-
de do recurso de revista. 
(Secretaria de Comunica-
ção Social - Notícias Jurí-
dicas -Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região).

Pedinte se presta à 
evangelização cristã

Por Humberto Barbosa

O autor dessa atitude 
alega por escrito ser de-
ficiente auditivo e pede 
ajuda em dinheiro, porque 
não tem emprego nem 
salário. Apela aos senti-
mentos das pessoas que 
nunca vivenciaram esse 
tipo de afl ição. O pedinte 
enfatiza sua incapacidade 
para honrar compromis-
sos. Finalmente registra 
um pedido a Deus que 
abençoe nossos lares, para 
que possamos viver ro-

deados de muita paz e de 
muito amor. Entendemos o 
recado do pedinte. Foi di-
reto, pediu porque precisa 
e nos forneceu alguns pos-
tulados de convivência. 

Um pedinte frequenta 
a Praça Tiradentes nas 
imediações do Palácio do 
Comércio e em vez de usar 
apenas “o venha a nós” 
como prato de entrada, 
entrega um folheto com 
conteúdo cristão que esta-
mos publicando. (Refl exão 

– O dia mais belo: hoje. A 
coisa mais fácil: errar. O 
maior obstáculo: O medo. 
O maior erro: O abandono. 
A raiz de todos os males: O 
egoísmo. A distração mais 
bela: O trabalho. A pior 
derrota: o desânimo. Os 
melhores professores: As 
crianças. A primeira neces-
sidade: Comunicar-se. O 
que traz felicidade: Ser útil 
aos demais. O pior defeito: 
O mau humor. A pessoa 
mais perigosa: A menti-
rosa. O pior sentimento: 
O rancor. O presente mais 
belo: O perdão. O mais 
imprescindível: O lar. A 
rota mais rápida: O cami-
nho certo. A sensação mais 
agradável: A paz interior. A 
maior proteção efetiva: O 
sorriso. O maior remédio: 
O otimismo. A maior satis-
fação: O dever cumprido. 
A força mais potente do 
mundo: A fé. As pessoas 
mais necessárias: Os pais. 
A mais bela de todas as 
coisas: O AMOR.

O Croatas Clube, de 
Natal, deve participar 

do Intermunicipal
 Segundo o diretor Luiz 

Alberto (Tica) da Liga de 
Desportos, o campeonato 
Intermunicipal deve começar 
no próximo domingo, dia 03, 
com vários jogos. A cidade 
de Teófilo Otoni terá três 
representantes, Concórdia, 
Croatas e Turma 37. O Cro-
atas esteve balançando entre 
participar do Intermunicipal 
da LDTO ou da Copa União 
dos Vales, um evento criado 
na cidade de Frei Gaspar por 
Christian Arruda. O time da 
Turma 37 é um dos frutos 
plantados pelo desportista 
Adilson Enfermeiro. Adil-
son, como Natalino Barbo-
sa, organiza competições.

 O Concórdia surpreen-
deu porque habitualmente 
não vem participando dos 
eventos na cidade, tem op-
tado por fazer amistosos 
pela região. 12 equipes já 
confi rmaram participação do 

Intermunicipal: Frei Gaspar, 
Ouro Verde, Ataléia, Ladai-
nha, Caraí, Novo Oriente, 
Itaobim, Crisólita, Felisbur-
go, Nanuque, Itaipé e Catuji. 
Estão indecisos os clubes de 
Itambacuri, Campanário e o 
Distrito de Mucuri. Causa 
espanto desta coluna, a au-
sência do Santo Antônio e 
dois times de Carlos Chagas: 
Cruzeiro e Borroló. A ausên-
cia do América é por conta 
do Campeonato Mineiro.

Alguns promotores de 
eventos reclamam por re-
cursos - Muitos abnegados 
do nosso esporte, volta e 
meia, organizam competi-
ções. Quase sempre não con-
seguem recursos públicos. 
A Copa Zezé Mercedinha 
vai entregar ao campeão um 
prêmio de 3.000 reais e ao 
vice 1.200 reais. O Coqueiro 
derrotou Ponto das Chaves 
por 1 x 0. Essa competição 

teve dois últimos jogos: Cro-
atas 0 x 0 Altas Horas. Nos 
pênaltis, Altas Horas fez 3 
x 0 no adversário. Dener do 
Coqueiro foi artilheiro com 8 
gols. Menos vazados os dois 
goleiros: Paulo Bena (Co-
queiro) e Jefferson (Croatas). 

Adilson Enfermeiro 
(Turma 37), Natalino Bar-
bosa (São Jacinto), Nelson 
Prates (Palmeiras), Simil-
des Soares, Ronaldo Pereira 
(Moskito), Leandro Alves 
(Léo) realizam eventos es-
portivos sem recursos pú-
blicos. Se nós atrasarmos o 
relógio, vamos lembrar de 
José dos Passos Silva (o Peti-
có), e Rogério Araújo, que na 
Praça de Esportes realizaram 
eventos na periferia. Também 
os destemidos: Tião Madru-
ga, Dona Laura, Ranilson 
Souza, Gilberto Gouveia, 
Darciano Barroso, Marco-
ni Dantas e vários outros.
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Segurança Pública
Polícia Civil prende homem 

na posse de escavadeira 
hidráulica furtada

Justiça condena 
estabelecimento a pagar 

direitos autorais

Polícia Civil incinera mais de 
170 quilos de entorpecentes 

em Teófilo Otoni

A Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais, 
por meio da Delegacia 
Adjunta de Tóxicos e 
Entorpecentes de Te-
ófilo Otoni, atenden-
do a demanda da Se-
cretaria Nacional de 
Política sobre Drogas 
(SENAD), visando ao 
combate do tráfico de 
drogas e crimes corre-
latos, incinerou na ma-
nhã desta quinta-feira 
(30/06/2022), quase 172 
quilos de entorpecentes, 
sendo 110 de maconha, 
29 de cocaína e 32 qui-
los de crack e haxixe.

As drogas incinera-
das são as apreendidas 
em diversas circuns-
tâncias, pelas polícias 
Civil, Militar e PRF e 
também dentro de pre-
sídios, ao longo dos 
últimos meses. A inci-
neração faz parte de uma 
operação do Ministério 
da Justiça, e outras ações 
ainda serão realizadas. A 
delegada Mariana Gras-
si Ceolin esteve à frente 
dos trabalhos, e infor-
mou que foi comunicado 
previamente a todos os 
órgãos oficiais, que a 
1ª Delegacia Regional 
de Teófilo Otoni faria a 
incineração nesta data.

O comboio que saiu 
do prédio da Delega-
cia Regional de Teófilo 
Otoni até o local da inci-
neração, fornos de uma 
cerâmica na Vila Santa 
Clara, estabelecimento 

apropriado, que facilita 
uma destruição mais rápi-
da, sem possibilidade de 
sobrar qualquer resquício 
no local, contou com o 
apoio da Polícia Rodo-
viária Federal, Polícia 
Militar e Polícia Penal. 
Ressalta-se que, quando 
as drogas são apreendi-
das, são feitos os autos 
periciais e separado uma 
pequena amostra, porque, 
se alguém contestar o 
laudo futuramente, pode 
ser feita uma nova perí-

cia em cima da amostra. 
O restante é incinerado.

Segundo a Polícia 
Civil, estima-se que es-
sas drogas vendidas no 
varejo trariam um lucro 
de aproximadamente R$ 
5.000.000,00 aos trafi-
cantes. Equipe: Mariana 
Grassi Ceolin – Delegada 
de Polícia. Escrivão: San-
dro Veloso. Investigado-
res: Zeli Luiz, Thiago 
Machado, Rafael Hirle e 
Ricardo Lemos. (Infor-
mações/Fotos: PCMG).

Jacinto – A Polícia 
Civil de Minas Gerais, 
através da 2ª Divisão Es-
pecializada em Prevenção 
e Investigação ao Furto e 
Roubo de Veículos Auto-
motores (DEPIFRVA), de 
Belo Horizonte, com apoio 
da Delegacia Regional 
de Almenara e Delegacia 
de Polícia de Jacinto, fez 
diligência na quarta-feira 
(22/06/2022), no Distrito 
de Bom Jardim, zona ru-
ral da cidade de Jacinto, 
onde prendeu em flagrante 
um homem de 32 anos, 
na posse de uma Escava-
deira Hidráulica, marca 
Sany, modelo SY155H, 
ano 2022, que havia sido 
furtada mediante fraude no 
mês de março deste ano.

A equipe estava há três 
meses investigando o furto 
e conseguiu identificar que 
o autor do crime era um 
homem de 50 anos, que 
tem diversas passagens 

A 10ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG) mante-
ve a decisão que condenou 
a M.J.M. Administração e 
Participação Ltda., respon-
sável por estabelecimentos 
de hospedagem, a suspen-
der a veiculação de obras 
audiovisuais e musicais em 
seus quartos. A empresa de-
verá pagar para o Escritório 
Central de Arrecadação e 
Distribuição (ECAD) valor 
a ser apurado em liquida-
ção de sentença referente 
às transmissões realizadas 
entre o período de maio 
de 2013 a maio de 2016.

 O ECAD ajuizou ação 
contra a empresa pleitean-
do a suspensão da exibi-
ção e difusão do conteúdo 
enquanto não fossem re-
gularizados os pagamen-
tos relativos aos direitos 
autorais. A cobrança foi 
feita desde maio de 2010.

A empresa adminis-
tradora se defendeu sob a 
alegação de que o quarto de 
hotel ou motel, em termos 
da amplitude atingida pela 
obra audiovisual, equivale 
à residência de um consu-
midor, o que a isentaria de 
pagar valores referentes aos 
direitos autorais. Não sendo 
uma reprodução pública, 

policiais por apropriação 
indébita, e inclusive já foi 
indiciado pela prática de 
estelionato. Segundo a Po-
lícia Civil, o homem de 50 
anos teria ido até o estado 
do Espírito Santo e adqui-
rido a máquina através de 
um depósito fraudulento.

“A máquina valia cer-
ca de R$580.000,00 e a 
hora da máquina chega a 
custar R$ 250,00, porém 
o autor do furto mediante 
fraude estava alugando 
a máquina por cerca de 
R$100,00 a hora, já no 

intuito de auferir a maior 
quantia possível sobre a 
máquina que ele sabia que 
não havia comprado”, in-
formou o delegado regio-
nal de Almenara, dr. Thia-
go de Carvalho Passos.

A Polícia Civil infor-
ma que as investigações 
estão em estágio bastan-
te avançado e todos os 
indivíduos identificados 
serão indiciados por suas 
participações no crime, 
além de estarem associa-
dos criminosamente. (In-
formações/Foto: PCMG).

não havia motivo para o 
pagamento. Além disso, a 
M.J.M. argumentou que os 
conteúdos transmitidos via 
canal fechado já são tributa-
dos quando a usuária paga 
a assinatura de televisão.

O juiz Fábio Figueire-
do dos Santos, da 17ª Vara 
Cível de Belo Horizonte, 
entendeu que a transmis-
são de TV em quartos de 
motéis e hotéis acarreta a 
obrigação de pagar os di-
reitos autorais ao ECAD, 
porém a cobrança relati-
va ao período entre 2010 
e maio de 2013 já havia 
prescrito. Assim, ele deter-
minou que a quantia pelo 
decurso de tempo entre 
maio de 2013 a maio de 
2016 fosse paga, bem como 
o montante vencido durante 
o andamento da ação, e 

mandou que as transmis-
sões fossem suspensas.

A administradora re-
correu, mas o relator, juiz 
convocado Narciso Alva-
renga Monteiro de Castro, 
manteve a sentença. O 
magistrado, em seu voto, 
concluiu que a simples dis-
ponibilização de aparelhos 
televisores em quartos de 
hotel autoriza a cobrança 
da contribuição relativa aos 
direitos autorais, “sendo 
irrelevante que a transmis-
são tenha se dado mediante 
serviço de TV por assinatu-
ra”. Os desembargadores 
Claret de Moraes e Jaque-
line Calábria Albuquerque 
votaram de acordo com o 
relator. (Diretoria de Comu-
nicação Institucional – Dir-
com - Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais – TJMG).

Mesmo com sinal de TV fechada, hotéis e motéis devem cumprir a lei

Justiça decidiu que direitos autorais também incidem sobre a 
programação exibida em quartos de hotéis (Imagem ilustrativa)

Venda de um sítio
Vende-se um sitio com 04 alqueires no Córrego São Benedito nas 
proximidades de São Jerônimo. Valor R$ 50.000 reais. Terra com 
pastagens. Tratar com Carlinhos pelo celular 98890.8520, com 

Fátima celular 98898.0579, Guilherme nº 98806.3808 ou Carlos 
Henrique nº 98811.5897.

Romaria para Bom 
Jesus da Lapa

Laurita, uma das auxiliares de dona Anita de Brito comunica que 
fará romaria para BOM JESUS DA LAPA no dia 15 de julho em 
ônibus confortável e hotel aconchegante. Tratar com LAURITA - 

celular 98837.4341 ou com WALTER celular 98885.9652.
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Publicação LegalOperação das polícias Civil e Militar 
apreende mais de R$ 10 mil em notas 

falsas e prende foragido da justiça

Ponto dos Volantes - 
A Polícia Civil de Minas 
Gerais (PCMG), por meio 
das delegacias de Polícia 
Civil em Medina e em 
Itaobim, em conjunto 
com a Polícia Militar de 
Minas Gerais (PMMG), 
realizou, na terça-feira 
(28/06), uma operação 
conjunta no município 
de Ponto dos Volantes, 
localizado na região do 
Vale do Jequitinhonha.

A ação integrada da 

PCMG e PMMG visou 
o cumprimento de man-
dados de busca e apre-
ensão contra alvo ligado 
ao comércio ilegal de 
armas de fogo e outros 
crimes, além da captura 
de um foragido da Jus-
tiça. Segundo a Polícia 
Civil, as buscas resul-
taram na apreensão de 
mais de R$10.000,00 em 
moeda falsa, dois encar-
tuchados de substância 
explosiva, dentre outros 

materiais de origem pos-
sivelmente ilícita.

A operação resultou 
ainda, na captura de um 
homem de 20 anos, que 
estava foragido após a 
prática de crime de roubo 
contra um produtor rural 
no município de Santa 
Rita do Itueto, na região 
leste do Estado, fato que 
causou repercussão, se-
gundo o delegado respon-
sável pelas investigações, 
dr. Thiago de Carvalho 

Passos, sendo dado cum-
primento ao mandado de 
prisão e encaminhado o 
preso ao Departamento 
Penitenciário em Itaobim.

A ação é resultado de 
investigações realizadas 
pela Delegacia de Polícia 
Civil em Medina, que já 
duram três meses. Segun-
do a Polícia Civil as in-
vestigações prosseguem 
com vistas à responsa-
bilização do investigado 
pelos crimes praticados.

Segurança Pública

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414
013488 - BRUNO TELES DE SOUZA, residente em 

Teófi lo Otoni-MG; e TATIANE RODRIGUES SENA, re-
sidente em Teófi lo Otoni-MG;

013489 - CLEDIOMAR LOPES BARBOSA, residente 
em Teófi lo Otoni-MG; e GISLANE BARBOSA DE SOUZA, 
residente em Teófi lo Otoni-MG;

013490 - MARCELO ROULT MACEDO DOS SAN-
TOS, residente em Teófi lo Otoni-MG; e VANESSA KARI-
NE RODRIGUES, residente em Teófi lo Otoni-MG.

Teófi lo Otoni-MG 30/06/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc.13488 a 13490
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