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

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

Flávio Roscoe é reeleito 
presidente da FIEMG

O empresário mineiro 
do setor têxtil, Flávio Ros-
coe Nogueira, foi reeleito 
para um novo mandato de 
2022 a 2025, para a presi-
dência da Federação das 
Indústrias de Minas Gerais 
(FIEMG). A eleição, que 
teve chapa única, acon-
teceu nesta quinta-feira 
(16/12), na sede da enti-
dade, em Belo Horizonte, 
durante a Assembleia Ge-
ral do Conselho de Repre-
sentantes da instituição.
Dos 134 sindicatos empre-
sariais filiados a FIEMG, 
122 votaram. Página 3

Formatura dos alunos do 
3º ano do Ensino Médio 
do Colégio Tiradentes

Teófilo Otoni - Realizada na quinta-feira (16/12), no auditório do Expominas, a for-
matura dos alunos do 3° ano do Ensino Médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de 
Minas Gerais, unidade Teófilo Otoni. A solenidade contou com a participação do coman-
dante da 15ª Região de Polícia Militar, coronel Célio Alves de Menezes Júnior; do diretor 
administrativo tenente-coronel Fábio Marinho dos Santos, e outras autoridades. Página 2

Solenidade da 15ª RPM 
homenageou os militares 

e servidores civis
A 15ª Região de Po-

lícia Militar realizou na 
manhã de quinta-feira 
(16/12), no auditório do 
19º Batalhão em Teófilo 
Otoni, a solenidade de 
premiação aos militares 
e servidores civis, desta-
ques da 15ª RPM no 2º 
semestre do ano em curso, 
e homenagem aos cola-
boradores beneméritos e 
entrega da Medalha de Mé-
rito Militar Grau Prata. O 
comandante da 15ª RPM, 
coronel Célio Alves de 
Menezes Júnior, participou 
da solenidade e entregou as 
condecorações. Página 2

Polícia Civil prende 
ciganos investigados 

por duplo feminicídio na 
cidade de Almenara

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da 
delegacia de Almenara, sob 
coordenação da delegada 
Danielle Araújo, recebeu 
denúncias informando que 
indivíduos pertencentes à 
cultura cigana, que teriam 
participação no duplo femi-
nicídio ocorrido em Almena-
ra, em 30 de junho de 2021, 
estariam escondidos na ci-
dade de Salinas. Página 6
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Cidade
Solenidade da 15ª RPM 

homenageou os militares 
e servidores civis

A 15ª Região de Po-
lícia Militar realizou na 
manhã de quinta-feira 
(16/12), no auditório do 
19º Batalhão em Teófilo 
Otoni, a solenidade de 
premiação aos milita-
res e servidores civis, 
destaques da 15ª RPM 
no 2º semestre do ano 
em curso, e homena-
gem aos colaboradores 
beneméritos e entrega 
da Medalha de Méri-
to Militar Grau Prata.

O comandante da 15ª 
RPM, coronel Célio Al-
ves de Menezes Júnior, 
entregou as condecora-
ções aos militares e servi-
dores civis que compõem 
as quatro unidades da 15ª 
RPM juntamente com o 
Estado-Maior, reconhe-
cendo esses profissionais 
pelo esforço e dedica-
ção no desempenho de 
suas atividades. Coronel 
Menezes destaca que 
está fechando o ano com 

muitas dificuldades, vi-
tórias e conquistas. Tem 
militares destacados em 
várias localidades no 
âmbito da 15ª RPM, e 
é preciso reconhecer os 
trabalhos positivos que 
eles realizaram duran-
te este ano, especial-
mente neste 2º semestre.

“Para gente fechar 
um ano valorizando o 
nosso público interno, 
reconhecendo o valor 
dos nossos policiais mi-
litares, nós destacamos 
neste momento em so-
lenidade o trabalho que 
eles realizaram durante 
esse período”. Coronel 
Menezes explica que 
cada comandante de 
unidade fez a indicação 
dos seus respectivos 
comandados, porque 
os  acompanha mais 
de perto. E os nomes 
foram levados para o 
comando da regional, 
que validou e homo-

logou. “E nós temos 
a honra de premiá-los 
nesta manhã”, disse.

Outro momento mar-
cante da solenidade foi a 
entrega do prêmio des-
taque profissional aos 
comandantes de unida-
des da 15ª RPM, como 
forma de reconhecer o 
trabalho desenvolvido 
por eles. Após, foi entre-
gue o Diploma de Cola-
borador Benemérito às 
pessoas e entidades que 
contribuem para o apri-
moramento e a eficiência 
dos trabalhos da Polícia 
Militar, no cumprimento 
da missão de preservação 
da ordem pública. A sole-
nidade ainda contou com 
a entrega da Medalha de 
Mérito Militar - Grau 
Prata aos militares que 
prestaram bons e leais 
serviços ao longo de sua 
carreira. (Agência regio-
nal de comunicação orga-
nizacional da 15ª RPM).

Formatura dos alunos do 
3º ano do Ensino Médio 
do Colégio Tiradentes

Teófilo Otoni - Re-
alizada na quinta-feira 
(16/12), no auditório do 
Expominas, a formatura 
dos alunos do 3° ano do 
Ensino Médio do Colé-
gio Tiradentes da Polícia 
Militar de Minas Gerais, 
unidade Teófilo Otoni. A 
solenidade contou com a 
participação do coman-
dante da 15ª Região de 
Polícia Militar, coronel 
Célio Alves de Menezes 
Júnior; do diretor admi-
nistrativo tenente-coronel 
Fábio Marinho dos Santos; 

do comandante do CTPM, 
Teófilo Otoni, capitão Luis 
Henrique Silva Rosário; 
da diretora pedagógica 
Jane Kelly Almeida dos 
Santos; acompanhados das 
demais autoridades milita-
res e civis, além da Banda 
de Música da 15ª RPM. 

Os formandos con-
tagiaram os presentes, 
esbanjando alegria, sa-
tisfação e entusiasmo, 
demonstrando postura, 
compostura, disciplina e 
respeito às tradições mili-
tares. O descerramento da 

placa dos eternos alunos, 
bem como a aposição dos 
distintivos de formatura e o 
recebimento do certificado 
de conclusão do Ensino 
Médio coroaram o êxito 
alcançado pelos alunos, 
configuraram os momen-
tos mais significativos da 
solenidade. O comando da 
15ª RPM parabeniza todos 
os formandos pela gran-
diosa conquista. “Colégio 
Tiradentes, uma marca no 
futuro”. (Agência regional 
de comunicação organi-
zacional da 15ª RPM).



3Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais
Senado aprova regras e 
segurança jurídica para 

associações de municípios

Brasíl ia  -  Nesta 
quarta-feira (15), o presi-
dente do Senado Federal, 
senador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), conduziu 
sessão semipresencial 
na qual foi aprovado o 
projeto que normatiza a 
atuação das associações 
de municípios nos âm-
bitos político, técnico, 
científico, educacional, 
cultural e social. O PLS 
486/2017, aprovado sim-
bolicamente, será enca-
minhado para análise da 
Câmara dos Deputados.

De autoria do sena-
dor Antonio Anastasia 
(PSD-MG), e relatoria do 
senador Davi Alcolumbre 
(Democratas-AP), o texto 
prevê que as associações 
não poderão ter atuação 
político-partidária e re-
ligiosa nem pagar remu-
neração a dirigentes. As 
associações já existentes 
deverão se adaptar à nova 
lei em até dois anos após 
a entrada em vigor da 
lei. O projeto confere 
segurança jurídica e re-
presenta um fortaleci-
mento do municipalismo 
brasileiro, reforçando 
o poder local e a proxi-
midade com o cidadão.

O Senado também 
aprovou o Projeto de Lei 
5149/20 que prorroga 
por cinco anos, até o fim 
de 2026, a isenção do 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) na 

compra de carros novos 
por taxistas e pessoas 
com deficiência. O texto, 
de autoria da senadora 
Mara Gabrilli (PSDB-SP) 
e relatado pelo senador 
Romário (PL-RJ), segue 
para sanção presidencial.

O PL 5829, de 2019, 
relatado pelo senador 
Marcos Rogério (DEM-
-RO), que estabelece 
o ‘marco legal dos mi-
cro e minigeradores de 
energia’, foi aprovado 
e enviado à sanção pre-
sidencial. A modalidade 
permite aos consumido-
res produzirem a própria 
energia a partir de fontes 
renováveis, como a so-
lar e a eólica, definindo 
como microgeradores 
aqueles que geram até 
75 kW de energia, en-
quanto minigeradores 
são os que geram de 75 
kW até 5 MW. Esses ge-
radores terão vantagem 
no pagamento da tari-
fa de uso dos sistemas 
de distribuição. A regra 
valerá para consumi-
dores que solicitarem 
acesso à distribuidora, 
por meio do Sistema de 
Compensação de Ener-
gia Elétrica (SCEE), 
em até 12 meses após a 
publicação da futura lei.

Para conferir maior 
efetividade e transparên-
cia ao Fundeb, os sena-
dores também aprovaram 
o PL 3418/2021 que adia 

para, no máximo, até o 
fim de 2023, a definição 
de novos índices para 
rateio dos recursos. O 
projeto, relatado pelo 
senador Dário Berger 
(MDB-SC), retorna para 
a Câmara dos Deputa-
dos, bem como o PL 
2.552/2021, que suspen-
de, pelo tempo que durar a 
emergência de saúde pú-
blica em decorrência da 
pandemia da Covid-19, 
os prazos para o desen-
volvimento das etapas de 
implantação do Sistema 
Nacional de Controle de 
Medicamentos (SNCM). 
A matéria foi relata-
da pelo senador Nel-
sinho Trad (PSD-MS). 

A i n s c r i ç ã o  d o 
nome do médico Adol-
fo Bezerra de Menezes 
Cavalcanti, conhecido 
como médico dos po-
bres, será feita no ‘Livro 
dos Heróis e Heroínas 
da Pátria’. A proposta, 
aprovada pelo Plenário, 
ainda será analisada pe-
los deputados federais.

Embaixadores - Os 
parlamentares também 
concluíram a votação 
da indicação de oito di-
plomatas para órgãos 
públicos e representações 
do Brasil no exterior que 
estavam pendentes de 
apreciação. Os nomes 
aprovados seguem para 
a presidência da Repú-
blica para nomeação.

Câmara Municipal aprova 
subvenção social ao 

Grupo Cultural Viva Voz

Flávio Roscoe é reeleito 
presidente da FIEMG

Um pedido do vereador 
Robertinho Crescêncio, foi 
votado na Câmara Muni-
cipal de Teófilo Otoni na 
quarta-feira (15/12), uma 
emenda parlamentar do de-
putado federal Aécio Neves 
que autoriza o município de 
Teófilo Otoni a conceder 
subvenção social, no valor 
de R$100.000,00 (cem mil 
reais) ao Grupo Cultural 
Viva Voz de Teófilo Otoni, 
em apoio às suas atividades 
institucionais desenvolvidos 
pelo grupo, visando aquisi-
ção de veículo tipo van para 
transporte de seus compo-
nentes aos eventos culturais.

A instituição existe des-
de 1996, o 1º grupo de teatro 
a ganhar prêmio de melhor 
espetáculo no Vale do Mu-
curi, hoje com a direção da 
atriz, diretora, dramatur-
ga, musicista e produtora 
cultural Mayara Cruz, foi 
criado em 2013 a Insólito 
Cia de Teatro que colecio-
na 87 prêmios em festivais 
nacionais de teatro, em 2017 
conquistaram sua primeira 
sede AZO Art Club onde 
foram desenvolvidos vários 
projetos como o FETI – 
Festival de Teatro Infantil, 
Mina's Cultural, Batuque de 
Roda, G3 encontro de gui-
tarras, A praça tem teatro, 
feiras, exposições e aulas 
de várias áreas artísticas.

 "Penso que a vitória 
alcançada hoje não mostre 
a dimensão da verdadeira 

conquista, conseguiu-se 
uma aprovação por unani-
midade, isso mesmo, "S" 
por todos, de um ensejo 
artístico e cultural num ce-
nário de diferenças políticas 
extremas, definitivamente é 
um marco para os artistas da 
região", disse Ademar Le-
mos, produtor do Viva voz. 
"Nós já ficamos revezando 
turnos no sinal pedindo 
dinheiro aos motoristas 
que ali paravam, conse-
guimos representar Teófilo 
Otoni e trazer para casa 87 
prêmios em Festivais Na-
cionais de Teatro. E agora, 
com uma Van topezera va-
mos chegar onde?” (risos).

“Agradecimento  a 
Deus por ter nos dado a 
honra de trabalhar com 
uma arte e cultura trans-

formadora e, hoje, sermos 
contemplados com essa 
conquista para podermos 
fazer muito mais. Obrigada 
ao vereador Robertinho por 
este projeto aprovado. Ah 
meu querido, você não tem 
ideia da grandeza da ação 
que fez em lutar por nós", 
completou Gleicy Mota, 
diretora financeira do Viva 
voz e atriz da Insólito Cia de 
teatro. "Eu não tenho pala-
vras para descrever o quan-
to estou emocionada com 
essa nossa conquista, foram 
muitos anos batalhando e 
acreditando no nosso tra-
balho e hoje recebemos um 
fruto por toda nossa dedi-
cação". (Informações/Foto: 
Morgana Mota, assessora 
parlamentar do vereador 
Robertinho Crescêncio).

O empresário mineiro 
do setor têxtil, Flávio Ros-
coe Nogueira, foi reeleito 
para um novo mandato de 
2022 a 2025, para a pre-
sidência da Federação das 
Indústrias de Minas Gerais 
(FIEMG). A eleição, que 
teve chapa única, acon-
teceu nesta quinta-feira 
(16/12), na sede da enti-
dade, em Belo Horizonte, 

durante a Assembleia Geral 
do Conselho de Repre-
sentantes da instituição.

D o s  1 3 4  s i n d i c a -
tos empresariais filiados 
a FIEMG, 122 votaram. 
A diretoria eleita contou 
com 119 votos e inicia seu 
mandato em maio de 2022. 
Foram dois votos em bran-
co e um nulo. Em seu pro-
nunciamento, o presidente 

reeleito agradeceu cada 
voto recebido, ressaltando 
a importância da indús-
tria – de todos os portes e 
setores – para a sociedade.

“A reeleição é resul-
tado de um trabalho ini-
ciado há quatro anos. É 
uma construção e, com ela, 
estamos conseguindo mu-
dar a realidade da FIEMG 
e da indústria no estado. E 
isso é fruto do trabalho de 
todos que participam da en-
tidade, que se tornou mais 
inclusiva e democrática 
em suas decisões. Todos os 
segmentos são importantes. 
Todos nós somos a indústria 
– todos devem contribuir. A 
FIEMG é a casa da indústria 
e vai apoiar todas as ca-
deias produtivas”, afirmou 
Roscoe. A diretoria eleita 
comandará a entidade de 
2022 a 2025 e será empos-
sada em maio do próximo 
ano, quando se comemo-
ra o “Dia da Indústria”.

Empresário mineiro é reconduzido para um novo mandato à frente da entidade
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Gerais
PCMG desvenda série 

de estupros com uso do 
Banco de Perfis Genéticos

O uso da biotec-
nologia no combate à 
criminalidade protago-
nizou mais uma vez a 
resolução de uma série 
de estupros cometidos 
em Belo Horizonte e 
Ribeirão das Neves, Re-
gião Metropolitana. Por 
meio da análise de da-
dos inseridos no Banco 
de Perfis Genéticos da 
Polícia Civil de Minas 
Gerais (PCMG), a qual 
faz parte da Rede Inte-
grada de Bancos de Per-
fis Genéticos (RIBPG), 
foi possível identificar 
um homem, de 41 anos, 
apontado como responsá-
vel por três estupros co-
metidos em 2015 e 2018.

As mulheres vítimas 
da violência sexual pro-
curaram a Polícia Civil 
após os crimes, ocasião 
em que foi colhido ma-
terial genético nelas vi-
sando à comparação com 
possíveis autores dos 
estupros. À época dos 
fatos, nenhum suspeito 
foi identificado. “Com 
o projeto de fortaleci-
mento da RIBPG, co-
letamos e processamos 
material biológico de 
condenados por crimes 
de natureza grave con-
tra a pessoa e inserimos 
os resultados no ban-
co de perfis genéticos.

Após a realização 
de buscas dentro desse 
banco, foi encontrada 

a correspondência entre 
o perfil genético de um 
homem condenado e o 
material genético encon-
trado nas três mulheres. 
Isso indica que foi ele 
que deixou o material 
masculino encontrado nas 
vítimas”, explica o perito 
criminal Giovanni Vitral, 
administrador do Banco 
de Perfis Genéticos da 
PCMG. O suspeito iden-
tificado já tem uma con-
denação por crime sexual, 
em 2014, e duas outras por 
roubo, no ano de 2016. 
Atualmente, ele cumpre 
pena no sistema prisio-
nal pelo crime de roubo.

RIBPG - Em 2009, 
foi assinado um acordo de 
cooperação técnica entre o 
Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, por meio 
da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, e as 
Secretarias Estaduais de 
Segurança Pública com o 
objetivo de que os labora-
tórios de genética forense 
estaduais recebessem o 

software CODIS (cedi-
do pelo FBI), que é um 
programa que gerencia o 
banco de perfis genéticos.

No ano seguinte , 
2010, a PCMG recebeu 
o servidor do Banco de 
Perfis Genéticos (BPG) 
e iniciou o processo de 
treinamento de servidores 
e a instalação do software 
em seus equipamentos. 
Em 2013, por meio de 
decreto presidencial n° 
7.950/2013, foi criada a 
Rede Integrada de Bancos 
de Perfis Genético, na qual 
a PCMG estava incluída 
por ter assinado o acordo 
de cooperação técnica.

Desde então, Minas 
Gerais já apresentou mais 
de cem resultados posi-
tivos no banco de perfis 
genéticos. No Brasil, mais 
de 3 mil investigações já 
foram auxiliadas por essa 
ferramenta, o que demons-
tra o potencial de resolu-
ção de crimes alcançado 
por ela. (Assessoria de 
comunicação da PCMG).

Advogado Sérgio Rodrigues Leonardo fez visita de cortesia ao 
presidente do TJMG, Gilson Lemes, na quinta-feira (16/12) 

TJMG recebe presidente 
eleito da OAB/MG

Empresários de pequenos negócios seguem 
apreensivos com o cenário econômico

O presidente do Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais, desembargador 
Gilson Soares Lemes, 
recebeu a visita, nesta 
quinta-feira (16/12), do 
advogado Sérgio Rodri-
gues Leonardo, presidente 
eleito da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil Seção 
Minas Gerais (OAB/MG) 
para o triênio 2022/2024, 
e do advogado Gustavo 
Chalfun, presidente eleito 
da Caixa de Assistência 
dos Advogados (CAA-
-MG). Também participou 
do encontro o superinten-
dente administrativo ad-
junto do TJMG, desembar-
gador José Arthur Filho.

 “Foi uma satisfação 
recebê-los aqui, pois, por 
meio do contato direto 
entre a OAB/MG e o Tri-
bunal de Justiça, as boas 
relações, que sempre per-
mearam nosso meio, pode-
rão continuar. A OAB/MG 
é uma instituição de grande 
importância para a nossa 
sociedade. Por isso, sinto 
uma grande alegria em ver 
que o novo presidente da 
entidade tem a intenção de 

trazê-la para esse palco de 
discussão de grandes te-
mas, que importam a toda 
nossa sociedade”, afirmou 
o presidente do TJMG.

“Quero crer que, do-
ravante, o Tribunal de Jus-
tiça terá a melhor relação 
possível com a OAB/MG, 
para que temas afetos tanto 
aos advogados, quanto ao 
Judiciário, possam ser tra-
tados de maneira amistosa 
e positiva. Desejo boa sor-
te a ambos os presidentes 
eleitos. O Tribunal de Jus-
tiça está sempre de portas 
abertas para o diálogo e 
para a solução de qualquer 
impasse”, acrescentou.

 O advogado Sérgio 
Leonardo disse que a visita 
de cortesia ocorreu com 
o sentido de restabelecer 
as boas relações institu-
cionais entre a OAB/MG 
e o Tribunal de Justiça. 
“Tenho certeza de que o 
diálogo é o melhor cami-
nho para, em conjunto, 
encontrarmos soluções que 
atendam aos interesses da 
advocacia, aos interesses 
da magistratura e, assim, 
atendidos, aos interesses 
da sociedade mineira”, de-
clarou. (Diretoria Executi-
va de Comunicação – Dir-
com - Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais – TJMG).

Os pequenos negócios 
de Minas Gerais estão mais 
apreensivos com o cenário 
econômico e menos oti-
mistas em relação ao curto 
prazo. É o que mostra a 
pesquisa Índice Sebrae de 
Confiança dos Pequenos 
Negócios de novembro. 
A confiança do segmento 
ficou em 110 pontos, oito 
abaixo do registrado em 
outubro. Apesar da queda, 
o Iscon continua próximo 
ao valor de estabilidade, 
que é de 100 pontos, in-
dicando uma leve tendên-
cia de melhora das ativi-
dades. A pesquisa ouviu 
1.273 participantes, entre 
os dias 10 e 21 de outubro. 

A inflação e as taxas de 
juros continuam afetando a 
confiança dos empreende-
dores. “Na primeira queda 
da confiança registrada este 
ano, observada em março 
e abril, era grande o temor 

dos empresários com o im-
pacto da segunda onda de 
Covid-19. Agora, desde se-
tembro, a maior preocupa-
ção é com o desempenho da 
economia”, explica Afonso 
Maria Rocha, superinten-
dente do Sebrae Minas. De 
abril a agosto, o Iscon teve 
uma escalada de crescimen-
to, totalizando 34 pontos, 
variando de 89, em abril, 
para 123, em agosto. Em se-
tembro, caiu 5 pontos, che-
gando a 118, e se manteve 
nesse patamar em outubro. 
Em novembro, despencou 
para 110, ficando próximo 
do Iscon de maio (107). 

Os dois subíndices que 
compõem o Iscon caíram 
em novembro. O Índice 
de Situação Recente (ISR) 
caiu sete pontos: de 86 para 
79. O Índice de Situação 
Esperada (ISE), que tem 
peso dobrado no cálculo do 
Iscon, diminuiu 8 pontos: 

de 134 para 126. A queda 
no ISR indica que os em-
preendedores avaliaram a 
piora em suas atividades 
como mais acentuada nos 
últimos três meses. Já a 
diminuição no ISE significa 
que o nível de expectativa 
dos empresários para a 
atividade econômica no 
próximo trimestre está me-
nos otimista, apesar de 
ainda acreditarem em me-
lhora (ISE maior que 100). 

Confiança por setor 
e porte - A Construção 
Civil voltou a ser o setor 
mais confiante em novem-
bro, com um Iscon de 117 
pontos, mantendo o com-
portamento da maioria dos 
meses da série histórica da 
pesquisa, que completou 
um ano em novembro. Em 
seguida estão Comércio 
(110), Indústria e Serviços, 
ambos com 109 pontos. 

A Indústria, que havia 

apresentado crescimento na 
confiança em outubro, foi o 
setor com a maior queda no 
Iscon em novembro: - 14 
pontos. A expectativa dos 
empresários do setor para 
o próximo trimestre (ISE) 
caiu de forma mais signi-
ficativa, de 142 para 126 
pontos (17 pontos a menos). 
A avaliação dos empresá-
rios em relação aos últimos 
três meses (ISR) também 
piorou, com uma queda 
de 8 pontos em relação a 
outubro (de 85 para 77). 

O Comércio teve queda 
de 10 pontos no Iscon de 
novembro, em relação a 
outubro: de 119 para 110; 
e Serviços de 5 pontos: 
115 para 109. A Construção 
Civil permaneceu pratica-
mente no mesmo nível de 
confiança, com elevação de 
1 ponto: 116 para 117. As-
sim como os outros setores, 
o ISR da Construção Civil 

O presidente Gilson Lemes (C) ressaltou que o TJMG 
está sempre de portas abertas para o diálogo e para a solução 

de impasses (Crédito: Cecília Pederzoli)

piorou, mas foi o único 
a apresentar crescimento 
no ISE: de 129 para 132. 

Em novembro, as em-
presas de pequeno porte 
(EPP), que geralmente são 
as mais confiantes, sofre-
ram a maior queda no Iscon: 
-16 pontos, registrando 
um índice de 115, menor 
que o das microempresas 
(ME), que ficou em 116 

pontos. Os microempreen-
dedores individuais (MEI) 
seguem como os menos 
confiantes, com um Iscon 
de 106 pontos. Tanto os 
MEI quanto as ME dimi-
nuíram a confiança em suas 
atividades em novembro, 
com uma redução de seis 
e sete pontos no Iscon, res-
pectivamente. (Assessoria 
de Imprensa Sebrae Minas).
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Gerais
Trabalho análogo ao de escravo: Relembre 

os casos mais emblemáticos noticiados pelo 
MPT de Minas Gerais no decorrer deste ano

Belo Horizonte (MG)
- Em 2021, o Ministério 
Público do Trabalho em 
Minas Gerais (MPT-MG), 
juntamente com outros 
órgãos fi scalizadores, foi 
a campo resgatando mais 
de 400 trabalhadores em 
diversas regiões do es-
tado. No mês de janeiro, 
dos 140 trabalhadores 
encontrados em condições 
análogas à de escravos 
no decorrer da Operação 
Resgate, 29 foram locali-
zados em terras mineiras, 
sendo 15 em Pirapora e 14 
na região de Curvelo, in-
cluindo menores de idade.

De acordo com os 
representantes dos órgãos 
que integraram a força 
tarefa - Ministério Público 
do Trabalho, Secretaria 
de Inspeção do Trabalho, 
Ministério Público Fede-
ral, Polícia Federal e De-
fensoria Pública da União 
-, a operação foi a maior 
ação conjunta do estado 
brasileiro contra o trabalho 
escravo, marcando os 25 
anos de operação do Grupo 
Móvel. Mais de 360 autos 
de infração foram lavrados 
e mais R$ 500 mil foram 
pagos em verbas resci-
sórias aos trabalhadores.

Como um desdobra-
mento da Operação Res-
gate, o proprietário de uma 
cerâmica em Inhaúma, 
flagrado submetendo 11 
trabalhadores a condições 
inadequadas de saúde e se-
gurança no meio ambiente 
de trabalho, formalizou 
um termo de ajustamento 
de conduta (TAC) junto 

ao MPTMG, se compro-
metendo a pôr fi m à prá-
tica de exploração, sob 
pena de multas por em-
pregado explorado, além 
de pagar uma reparação 
de R$ 12 mil pelo dano 
moral coletivo causado.

Em junho, uma la-
voura de milho localizada 
em Paracatu foi palco 
para uma fi scalização re-
alizada em conjunto pelo 
MPTMG, Auditoria Fis-
cal do Trabalho e Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
que resultou não só no res-
gate dos 84 trabalhadores 
abrigados em alojamentos 
improvisados e sem condi-
ções sanitárias, como tam-
bém na quitação de acertos 
rescisórios, no pagamento 
de dano moral e na interdi-
ção do local. À época, os 
auditores fi scais e o Procu-
rador do Trabalho relata-
ram que os trabalhadores, 
aliciados na cidade de Por-
teirinha, região Norte de 
Minas Gerais e no estado 
do Maranhão, não tinham 
acesso a local para refei-
ções e faziam as necessi-
dades fi siológicas no mato 
por falta de sanitários.

No mesmo mês, des-
ta vez em uma fazenda 
localizada na cidade de 
Rio Vermelho, outra for-
ça-tarefa integrada pelo 
MPTMG resgatou quatro 
trabalhadores rurais em 
condições análogas às de 
escravos. Entre os resga-
tados, estavam uma idosa 
de 83 anos, que trabalhou 
na propriedade por mais de 
60 anos sem remuneração 

e nenhum outro direito 
trabalhista, e um traba-
lhador rural, de 49 anos, 
que prestava serviços no 
local há mais de 30 anos, 
nas mesmas condições.

Sobre o caso da se-
nhora, o procurador da 
PTM Governador Valada-
res, Fabrício Borela Pena, 
relatou que ela jamais foi 
reconhecida como traba-
lhadora: "nunca recebeu 
salário, nunca tirou férias, 
não tinha limitação de 
jornada, folga semanal 
ou intervalos. Trabalhou 
por, no mínimo, 60 anos 
em favor da família do 
proprietário, preparando 
as refeições, limpando e 
organizando a casa, lavan-
do e passando roupas, cui-
dando das crianças, entre 
inúmeras outras tarefas.

Os valores que recebia 
em dinheiro eram conta-
dos e destinados a pagar 
despesas específicas e 
inevitáveis da trabalhado-
ra, em geral relacionadas 
a gastos com saúde. As 
próprias roupas da traba-
lhadora, em sua maioria, 
eram doadas pela famí-
lia do proprietário. Não 
possuía FGTS, poupança 
ou qualquer quantia guar-
dada. Jamais contribuiu 
para a Previdência Social 
e não se aposentou. No 
momento em que foi en-
contrada pela equipe, ela 
se mostrava em condições 
físicas bastante debilita-
das, com uma ferida na 
perna e muita difi culda-
de para se locomover”.

Por mais de uma vez, 

carvoarias e lavouras de 
café em diferentes pontos 
do estado foram fl agradas 
submetendo pessoas a 
trabalho análogo ao de 
escravo. Durante operação 
realizada em julho nas 
cidades de Boa Esperança 
e Ilicínea, por exemplo, 
equipes do MPT, da Au-
ditoria Fiscal de Trabalho 
(AFT) e da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 
resgataram 63 empregados 
vindos da Bahia e subme-
tidos à jornada exaustiva 
e condições degradantes 
de trabalho e moradia em 
três fazendas produtoras 
de café. No município 
de Boa Esperança foram 
resgatados 30 trabalha-
dores; no município de 
Ilicínea (MG), foram res-
gatados 9 e 24 respectiva-
mente, em duas fazendas.

O maior grupo de pes-
soas submetidas à condi-
ções análogas à escravidão 
foi encontrado em João 
Pinheiro e Coromandel, 
municípios da região do 
Triângulo Mineiro/ Alto 
Paranaíba: 130 trabalhado-
res (116 em uma fazenda 
de produção de alho e os 
outros 14 em duas carvoa-
rias). Agentes de fi scaliza-
ção identifi caram diversas 
irregularidades tanto nas 
frentes de trabalho quanto 
nos alojamentos, moti-
vando não só o resgate 
dos trabalhadores, como a 
suspensão das atividades.

Ainda foram encontra-
das outras violações com 
relação ao cumprimento 
da legislação trabalhista 

e das normas regulamen-
tadoras, conforme expôs 
o procurador que ofi ciou 
no caso, Fabrício Bore-
la Pena. “Outra situação 
muito grave encontrada 
foi a cobrança pelos equi-
pamentos e ferramentas 
utilizadas no trabalho, o 
que é proibido por lei. Por 
exemplo, era cobrado um 
valor de cerca de R$ 200 
reais por uma tesoura im-
portada usada na colheita 
do alho, sendo que ela é 
um instrumento necessário 
ao trabalho. Embora seja 
obrigação do empregador 
fornecer os equipamentos 
de proteção individual 
(EPI’s), as botas, óculos 
e vestimentas de trabalho 
estavam sendo, indevi-
damente, descontados do 
salário dos trabalhadores”.

Segundo o procura-
dor, aos empregados, em 
sua maioria, provenientes 
da cidade de São Francis-
co/MG, não era garantido 
atendimento médico ade-
quado e, “quando apresen-
tavam algum problema de 
saúde, não eram levados à 
cidade para fazer consultas 
ou procedimentos médi-
cos, a menos que estives-
sem em estado realmente 
muito grave”. Na hipótese 
de o trabalhador rescindir 
o contrato e retornar à sua 
cidade natal, uma multa a 
título de 'quebra de contra-
to' era cobrada e ele ainda 
deveria arcar com as des-
pesas de transporte, carac-
terizando cerceamento da 
liberdade do empregado.

Nesta operação, o MPT 

também conseguiu fi rmar 
um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com o 
empregador, por meio do 
qual foram estabelecidas 
diversas obrigações de 
fazer e de não fazer para 
a regularização. Além 
disso, o empregador se 
comprometeu a pagar R$ 
150 mil a título de inde-
nização por dano moral 
coletivo, bem como por 
danos morais individuais 
a todos os trabalhadores 
resgatados, num valor 
que varia de R$ 1.500,00 
a R$ 4.000,00 reais, con-
forme o tempo de contrato 
de cada um, totalizando 
quase R$ 400 mil reais 
por danos individuais. A 
empresa se obrigou a qui-
tar as verbas trabalhistas 
de todos os empregados, 
valor que beirou os R$ 
900 mil reais, além de 
assegurar o transporte dos 
trabalhadores a seus res-
pectivos locais de origem.

Quer saber mais so-
bre o combate ao traba-
lho escravo no Brasil? Vi-
site os sites do Observató-
rio do Trabalho Escravo e 
Radar do Trabalho Escravo 
da Secretaria de Inspeção 
do Trabalho (SIT). Quer 
denunciar situações de 
trabalho em condições 
análogas às de escravo? 
Acesse o site do MPT-MG 
ou o site da SIT. Denúncias 
de trabalho escravo podem 
ser feitas, de forma remota 
e sigilosa, no Sistema Ipê. 
(Assessoria de Comuni-
cação/ Ministério Públi-
co do Trabalho – MG).

Condição degradante de trabalho, trabalho forçado, jornada exaustiva e servidão por dívida. Juntas ou isoladas, estas quatro condições de 
exploração do trabalho confi guram o trabalho análogo ao de escravo e estão previstas no artigo 149 do Código Penal Brasileiro

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
(33) 3523.4651 / (33) 98851-0806
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Segurança Pública
Operação Pachinko II 

apreende máquinas caça-
níqueis em Teófilo Otoni

Polícia Militar recupera 
motocicleta Honda Biz 

furtada em Teófilo Otoni 

A Equipe Tático Móvel 
apreende droga no Bairro 
Bela Vista em Teófilo Otoni

Homem tenta matar 
outro com facão e faca 

na cidade de Pavão

A Polícia Militar de 
Minas Gerais, através do 
19º Batalhão de Polícia 
Militar, desencadeou a 
Operação Pachinko II, 
na sexta-feira (17/12), 
com o objetivo de com-
bater a prática de jogos 
de azar na cidade de Te-
ófilo Otoni. Durante a 
operação foram aborda-
dos quatro locais sobre 
os quais recaiam denún-
cias de serem utilizados 
para a prática de jogos.

Os militares apreen-
deram 06 máquinas eletrô-
nicas utilizadas para jogos 
de azar, dois tablets e im-
pressoras utilizadas para 
a prática de apostas do 
jogo do bicho, e a quantia 
de R$ 1.034,00 (hum mil 

A Polícia Militar fez 
diligências no sábado 
(18/12), objetivando a lo-
calização de uma moto-
cicleta Honda Biz de cor 
preta, que havia sido fur-
tada na noite de sexta-feira 
(17), em Teófilo Otoni.

 Eles encontraram o 
veículo na Rua Soares 
da Costa, pela equipe 
Tát ico Móvel  do 19º 
Batalhão. A motocicleta 
foi removida ao pátio 
credenciado ao Detran 
para posteriormente ser 
restituída ao seu pro-
prietário.  Equipe Tá-

e trinta e quatro reais). 
Cinco pessoas foram con-
duzidas para lavratura do 
Termo Circunstanciado de 

Ocorrência (TCO), sendo 
os materiais ilícitos apre-
endidos. (Informações/
Fotos: PMMG, 19º BPM).

tico Móvel: sargentos 
Wanderson e Ezio, cabo 

Ederson. (Informações/
foto: PMMG, 19º BPM).

A Polícia Militar rea-
lizou uma operação, neste 
sábado (18/12), no Bairro 
Bela Vista, quando os mi-
litares avistaram um indi-
víduo na Rua Rachid Han-
dere, em atitude suspeita. 

Ao avistar os policiais ele 
fugiu e não foi alcançado.

Durante buscas no 
local onde ele estava, 
foram encontrados 20 
pinos com cocaína, que 
foram encaminhados à 

delegacia de Polícia Ci-
vil para as medidas de 
polícia judiciária. Equipe 
Tático Móvel: sargentos 
Wanderson e Ezio, cabo 
Ederson. (Informações/
Foto: PMMG, 19º BPM).

Polícia Civil prende 
ciganos investigados 

por duplo feminicídio na 
cidade de Almenara

A Polícia Civil de 
Minas Gerais, por meio 
da 3ª Delegacia Regio-
nal de Polícia Civil de 
Almenara (15º Depar-
tamento/Teófilo Otoni), 
sob coordenação da dra 
Danielle Araújo, recebeu 
denúncias informando 
que indivíduos perten-
centes à cultura cigana, 
que teriam participação 
no duplo feminicídio 
ocorrido em Almena-
ra, em 30 de junho de 
2021, estariam escondi-
dos na cidade de Salinas.

As vítimas eram as 
ciganas Silenir Silva Al-
ves, 40 anos, e Daniela 
de Oliveira Silva, de 23 
anos. Os corpos foram 
encontrados em uma 
fazenda na zona rural de 
Pedra Azul. Na época a 
Polícia Civil recebeu 
denúncia informando 
nomes dos suspeitos, 
sendo um deles filho de 
uma vítima. Na ocasião 
a polícia foi informada 
também que os crimes 
teriam ocorrido supos-
tamente porque eles que-
riam manter Silenir em 
cárcere privado, por ela 
querer ir embora para 
casa dos seus familiares, 
e eles não concordaram.

Na sexta-feira (17/12), 
policiais da Delegacia de 
Homicídios de Almenara, 
de posse das informações, 
foram até a cidade de 
Salinas, onde contaram 
com o apoio da Polícia 
Civil local, resultando 
na prisão de 04 homens 
com mandado de prisão 
em aberto contra eles. 
Um dos indivíduos pre-
sos apresentou documen-
tos falsos e ofereceu a 
quantia de R$100.000,00 
para um dos policiais 
que imediatamente deu 
voz de prisão a ele pelo 
crime de corrupção ativa 
e uso de documento falso.

Simultaneamente 
outra equipe na cidade 
de Almenara, conseguiu 
prender um outro indiví-
duo pertencente ao mes-

mo grupo, com mandado 
de prisão em aberto. To-
dos foram apresentados 
à Justiça e encaminha-
dos ao presídio, onde 
aguardarão julgamento.

Equipe 3ª DRPC/
Almenara: delegada Da-
nielle Araújo de Souza. 
Investigadores: Claudio 
Irênio de Souza, Marília 
Lima, Manoel Messias, 
Rubens Santana, Saya-
ra Silva Maia. Equipe 
DPC/Salinas: delegado 
José Eduardo Gonçalves 
Domingos. Investigado-
res: João Aguiar Junior, 
Welington de Assunção 
Filho, Bruna Gabriela 
Aguiar, Deive Morgana 
Mendes, Thiago Vinicius 
Pires. (Informações/Foto: 
assessoria de imprensa da 
PCMG, Teófilo Otoni).

Na madrugada de sex-
ta-feira (17/12), a Polícia 
Militar foi informada que 
na Rua Sergipe, Bairro 
Cidade Alta, em Pavão, 
um homem havia invadido 
uma residência e tentado 
matar o morador usando 
um facão e uma faca. No 
local os militares depara-
ram com a vítima bastante 
ensanguentada com várias 
lesões pelo corpo, e o autor 
do crime estava detido por 
algumas pessoas no local. 
Os militares providencia-
ram o socorro à vítima.

O autor foi preso em 
flagrante e foram apreen-
didos os instrumentos uti-
lizados no crime. A vítima 
I.L.S., de 19 anos, disse 
que um homem arrom-
bou a porta do seu imóvel 
enquanto dormia, foi até 
o seu quarto com um fa-
cão e uma faca, desferiu 

vários golpes no seu cor-
po. Que ao entrarem em 
luta corporal, conseguiu 
tomar o facão das mãos 
do autor que passou a 
agredi-lo com uma faca. 
Disse que conseguiu fazer 
o autor parar as agressões 
contendo-o até a chega-
da de alguns familiares.

O autor de 32 anos 
disse que após tomar co-
nhecimento que a vítima 
mantinha um relaciona-
mento com a sua compa-
nheira, foi até o local para 

questioná-lo a respeito, 
permaneceu no quintal da 
casa esperando por ele, 
depois entrou no quarto e 
o agrediu com um facão 
e uma faca. A vítima foi 
atingida na cabeça e em 
outras partes do corpo, 
sendo encaminhada ao 
hospital de Águas Formo-
sas. O autor, junto com 
as armas brancas apreen-
didas, foi encaminhado à 
delegacia de Polícia Civil. 
(Informações: PMMG/ 
Imagem: ilustrativa).
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Publicação LegalCDL de Teófi lo Otoni realiza café da 
manhã com a imprensa da cidade

A Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Te-
ófilo Otoni (CDL-TO) 
rea l izou  um café  da 
manhã, na quinta-feira 
(16/12), para a imprensa 
da cidade como forma 
de agradecimento pelas 
parcerias. Na oportuni-
dade, a gerente comercial 
da CDL-TO, Bete Lobo 
apresentou as ações da 
instituição, o crescimento 
dos produtos e serviços, 
e a prestação de contas 
de tudo que a CDL fez 
e tem feito durante a 
pandemia da covid-19.

Foi um momento de 
descontração, bate papo 
e alegria. “Para vocês 
que estiveram presentes 
junto com a CDL durante 
todo o ano de 2021, e em 
outras oportunidades, há 
muito tempo vocês são 
parceiros, e é importante 
estarmos sempre jun-
tos”, disse Bete aos pro-
fissionais da imprensa.

Para ela, o encontro 
foi uma forma de valori-
zar o trabalho da impren-
sa local. “Compartilhan-
do nesse simples café da 
manhã com vocês, como 
uma forma de homenage-
ar todos os profissionais 
da imprensa que estão no 
seu árduo trabalho do dia 
a dia, buscando a infor-
mação, compartilhando 
com o público, seja im-
pressa, rádio, TV, ou on-
-line, vocês têm um papel 
importantíssimo. A gente 
espera que essa parceria 
cada vez mais se fortale-
ça”, disse Bete ressaltan-
do que a CDL é a casa do 
empresário e também da 
imprensa. Além do café 
da manhã e muita alegria, 
os repórteres e cinegra-
fistas foram agraciados 
com um kit de presen-
tes ofertado pela CDL.

O presidente da CDL 
de Teófilo Otoni, empre-
sário Frank Alves falou 

um pouco sobre as con-
quistas da instituição. 
Informou que a CDL-TO 
ocupa hoje o 3º lugar 
no ranking nacional em 
emissões de Certificado 
Digital através do SPC 
Brasil. Atende on-line ou 
presencial, na empresa ou 
residência. Frank falou 
da campanha Compra 
Premiada, uma campanha 

diferenciada que sorteia 
prêmios o ano inteiro 
nas principais datas co-
memorativas, como Dia 
das Mães, Dia dos Na-
morados, Dia dos Pais, 
Dia das Crianças e Natal, 
com cupons cumulativos. 
À CDL-TO os agrade-
cimentos do Diário Tri-
buna, pelo convite, pela 
parceria já consolidada.

Cidade
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013145 - FLAVIANO SOUZA BARBOSA, solteiro, maior, 

vendedor, nascido aos 08/11/1996, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Ildeu Miranda 
Palmela, 70, Bairro Novo Horizonte, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de ADILSON BARBOSA DE JESUS e VERA LÚCIA SOUZA 
BARBOSA; e MARCELY FERREIRA DA SILVA, solteira, maior, 
garçonete, nascida aos 04/03/2000, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Roberto Sander, 
22, Bairro Grão Pará, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MARCOS DA 
SILVA PEREIRA e NATALIA FERREIRA DA SILVA; 

013146 - MATHEUS ALVES PORTO, solteiro, maior, empre-
sário, nascido aos 04/04/1994, na Casa de Saúde Vera Cruz, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Rodrigo Rocha, 77, Centro, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ZEZITO RODRIGUES PORTO e 
CLEMÊNCIA ALVES PORTO; e THIAGO PEREIRA DELPE-
NHO, solteiro, maior, vendedor de peças, nascido aos 05/11/1993, 
no Hospital Dom Bosco, Distrito de Venda Nova, Belo Horizonte-
-MG, residente na Rua Ucrânia, 297, Bairro Industrial, Santana 
do Paraíso-MG, fi lho(a) de ERNANE DELPENHO MEIRELES e 
MARIA APARECIDA PEREIRA DELPENHO; 

013147 - LIDIOMAR ALVES RIBEIRO, solteiro, maior, 
agricultor, nascido aos 04/03/1985, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente no Córrego Liberdade, 
Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e MARIA ILSA AL-
VES RIBEIRO; e ROSÍ APARECIDA VIANA, solteira, maior, 
lavradora, nascida aos 07/10/1990, no Hospital Municipal Paulino 
Werneck, natural do Rio de Janeiro-RJ, residente no Córrego Liber-
dade, Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOÃO SAMPAIO 
VIANA e RENILDA APARECIDA LORÊDO; 

013148 - ADELCIO CARDOSO DE SOUZA, solteiro, 
maior, ajudante de pedreiro, nascido aos 15/11/1976, não infor-
mado lugar do nascimento, natural de Poté-MG, residente na Rua 
Campos do Jordão, 35, Bairro Jardim São Paulo, Teófilo Otoni-
-MG, filho(a) de ULISSES CARDOSO DE SOUZA e EVERI 
PEREIRA CARDOSO; e SELMA ROSA DA CRUZ, solteira, 
maior, do lar, nascida aos 05/02/1977, no Morro da Taquara, 
natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Campos do Jor-
dão, 35, Bairro Jardim São Paulo, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de 
DATIVO PEREIRA DA CRUZ e ANESIA ROSA DA CRUZ; 

Teófi lo Otoni-MG 17/12/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13145 a 13148

Presidente da CDL-TO, empresário Frank Alves
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