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 Artista plástico austríaco 
homenageia a Polícia 

Militar em Teófilo Otoni
 Página 6

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

“Música e Vida”: a história 
do menino que saiu do 

agreste pernambucano para a 
Banda de música da PMMG
Assim como as vívi-

das memórias e o sota-
que nordestino, os calos 
ainda fazem parte da 
estética das mãos do me-
nino que trabalhava na 
agricultura e que rompeu 
as barreiras geográfica, 
social, cultural e econô-
mica por meio da música 
clássica. Do agreste per-
nambucano, ... Página 2

Senado aprova MP que 
prorroga regras excepcionais 

para a compra de vacinas 
contra a Covid-19

Brasília - Sob a condu-
ção do presidente do Con-
gresso Nacional, senador 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), o Senado aprovou, 
na terça-feira (16/11), a 
prorrogação da validade de 
medidas excepcionais para 
agilizar a compra de vaci-
nas, insumos e remédios 
no combate à Covid-19, 
autor izadas  pela  Lei 
14.124, de 2021. Página 2

Sebrae Minas incentiva 
implantação do Serviço 

de Inspeção Municipal no 
Vale do Jequitinhonha

O Sebrae/MG está re-
alizando o “Seminário de 
Inspeção Regional”. Para 
comercializar produtos de 
origem animal em escala mu-
nicipal, os empreendedores 
precisam atender às normas 
exigidas pelo Serviço de Ins-
peção Municipal. Página 4

Delegada alerta sobre 
golpe da clonagem de 

whatsapp em Teófilo Otoni
A Polícia Civil de Mi-

nas Gerais, por meio da 
Delegacia Especializada 
em Repressão aos Crimes 
Cibernéticos de Teófilo 
Otoni, alerta à população 
sobre a clonagem de what-
sapp, um golpe que vem 
acontecendo muito em Te-
ófilo Otoni, gerando pre-
juízos financeiros para as 
vítimas. A delegada titu-
lar da pasta, dra. Mariana 
Grassi Ceolin explica como 
o golpe acontece. Página 6
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Cidade
Abertas as inscrições para a 
EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) em Teófilo Otoni

A inscrição da Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA) da Rede Municipal 
de Teófilo Otoni, está aber-
ta e a idade mínima para a 
matrícula é de 15 anos. A 
EJA é para jovens e adultos 
que por alguma razão não 
tiveram a oportunidade de 
estudar na época "ideal".

As inscrições seguem 
até o dia 10 de dezembro 
e devem ser realizadas 
em uma das cinco escolas 
que ofertam a modali-
dade de ensino. A EJA 
é dividida por módulos, 
sendo um concluído no 
primeiro semestre do 
ano e um novo módulo 
para o segundo semestre.

Senado aprova MP que 
prorroga regras excepcionais 

para a compra de vacinas 
contra a Covid-19

Brasília - Sob a con-
dução do presidente do 
Congresso Nacional, se-
nador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), o Senado 
aprovou, na terça-feira 
(16/11), a prorrogação 
da validade de medidas 
excepcionais para agili-
zar a compra de vacinas, 
insumos e remédios no 
combate à Covid-19, au-
torizadas pela Lei 14.124, 
de 2021. A Medida Pro-
visória 1059/2021 segue 
para sanção presidencial.

Relatada pelo senador 
Plínio Valério, a MP que 
autoriza a prorrogação se 
fez necessária em razão 
do cenário ainda de crise 
sanitária no país. A redação 
original da lei determinava 
a aplicação das regras até 
31 de julho de 2021. O 
novo regime de exceção 
terá vigência enquanto 
durar a emergência de 
saúde pública da pande-
mia do novo coronavírus.

Também foi apro-
vado o Projeto de Lei 
589/2021, do senador 
Otto Alencar, que regula-
menta as inspeções sobre 
a efetividade terapêuti-
ca de medicamentos já 
registrados. De acordo 
com o relator, senador 
Nelsinho Trad, a auto-
ridade sanitária terá de 

estabelecer um programa 
de monitoramento dos re-
médios, com abrangência 
nacional, para avaliar as-
pectos que possam afetar 
a efetividade terapêutica 
desses medicamentos e 
detectar possíveis desvios 
de qualidade. Também 
prevê que os detentores 
de registro terão de co-
municar à autoridade sa-
nitária os possíveis riscos 
relacionados a eventos 
adversos e os desvios de 
qualidade. A matéria vai 
à Câmara dos Deputados.

Aprovado ainda o subs-
titutivo ao PL 4.364/2020, 
de autoria do senador Pau-
lo Paim, que institui a 
Política Nacional de En-
frentamento à Doença 
de Alzheimer e Outras 
Demências, por unani-
midade, com relatoria do 
senador Romário. O texto 
reforça o enfrentamento 

de doenças que afetam o 
cérebro mediante plano 
de ação construído pelo 
Poder Público, com a par-
ticipação de instituições de 
pesquisa, da comunidade 
acadêmica e científica e 
da sociedade civil. Além 
disso, a nova política de-
termina suporte à família 
do enfermo e defende 
o avanço da ciência, da 
pesquisa e da tecnologia, 
com apoio do SUS, no tra-
tamento dessas doenças. A 
matéria segue para análise 
da Câmara dos Deputados.

E por unanimidade, o 
PL 134/2019, relatado pelo 
senador Carlos Fávaro 
(PSD-MT), foi aprovado. 
Ele reformula regras para 
certificação de entidades 
beneficentes que prestam 
serviços nas áreas de as-
sistência social, saúde e 
educação. O texto retorna 
para análise dos deputados.

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

“Música e Vida”: a história 
do menino que saiu do 

agreste pernambucano para a 
Banda de música da PMMG

Assim como as vívidas me-
mórias e o sotaque nordestino, 
os calos ainda fazem parte da 
estética das mãos do menino que 
trabalhava na agricultura e que 
rompeu as barreiras geográfica, 
social, cultural e econômica por 
meio da música clássica. Do 
agreste pernambucano, preci-
samente, do município de São 
Caetano, nas proximidades de 
Caruaru, a capital nacional do 
forró, veio minha inspiração 
para a escrita desta semana. 
Aos 13 anos, o garoto de pais 
analfabetos ingressava em um 
projeto social que mudaria o 
rumo do seu previsível destino. 
Sebastian, sem perceber, com o 
apoio de pessoas que chegaram 
à sua vida, rompeu a bolha que 
restringiria seu acesso ao mundo 
de oportunidades e saltou o muro 
imaginário que o impediria de 
mudar o curso de sua história.

Seu percurso foi marcado 
por dificuldades que o impôs 
algumas limitações, mas, que lhe 
reservou gratas surpresas. Den-
tre as quais, o ingresso no Con-
servatório de música, fruto do es-
forço do maestro Mozart Vieira. 
Na Fundação “Música e Vida”, 
nasceu a Orquestra “Meninos de 
São Caetano”, que virou filme. 
Sob atentos olhares, ganhou os 
palcos internacionais a partir 
de meados da década de 1990 e 
apoio para sua manutenção em 
decorrência do destaque alcan-
çado. Espaço em que Sebastião 
Cristiano Menezes Ribeiro, 
carinhosamente chamado de Se-
bastian iniciou sua história com 
a música uma década depois.

Apresentado ao estilo clás-
sico, Sebastian tomou gosto 
pelos estudos e começou a so-
nhar além do que teria sido a 
ele apresentado pela vida. O 
menino encontrou na paixão 
pelos instrumentos de sopro um 
sentido. Foi no trombone que 
se aprimorou. Um percurso que 
encontrou no caminho o Assir 
Silva, que, certa vez, visitou o 
conservatório. Ele ajeitava seu 
instrumento na data em que com-
pletava três dias do falecimento 
do seu pai, o Sr. João. Ao visua-
lizar o garoto, Assir lembrou-se 
do filho, assassinado em um 
assalto na capital pernambucana, 
Recife. A partir dali, Sebastian 
teria sido acolhido por Assir, 
como se o fizesse por seu filho.

O garoto do agreste, no ano 
seguinte, foi visitado em sua 
humilde casa por aquele homem, 
que vivia nos Estados Unidos há 
alguns anos. Sebastian receberia 
de Assir um trombone novo, de 
uma das melhores marcas do 
mercado de instrumentos –Stra-
divarius. Como se não bastasse, 
durante três anos recebeu apoio 
financeiro para custear o deslo-
camento de sua cidade até a ca-
pital do estado da Paraíba – João 
Pessoa (330 km de distância), 
onde foi incentivado a fazer um 
curso com o único doutor em 
trombone do Brasil à época, o 
professor Radegundes Feitosa.

Para economizar, ele pega-
va carona até Recife, e de lá, em-

barcava em um ônibus até a capi-
tal paraibana. Dormia na casa dos 
estudantes para estar no local das 
aulas na manhã do dia seguinte. 
A atitude de Assir foi funda-
mental para sua preparação para 
o processo seletivo no Instituto 
Federal de Pernambuco (IFPE). 
Sebastian cursou licenciatura 
em música, com especialização 
em Trombone. A experiência da 
graduação o permitiu participar 
de um projeto de musicoterapia 
voltado para pessoas internadas 
em hospitais, dentre os quais, 
pacientes em estágio terminal 
de câncer. Foi nessa fase que ele 
percebeu o quanto a música en-
volve as pessoas, leva esperança 
e novas formas de olhar a vida 
ou, o findar dela. “Essa arte me 
transformou em uma pessoa que 
nunca tinha pensado em ir numa 
faculdade para uma pessoa que 
presenciou como a música pode 
transformar a vida de alguém no 
leito de hospital” (Sebastian).

O seu ingresso na Polícia 
Militar mineira se deu quando 
percebeu que para nutrir seu 
sonho de permanecer na música 
com estabilidade, precisaria 
aliar sua maior paixão à von-
tade, anteriormente nutrida, de 
ingressar nas forças armadas. 
Mesmo com pais com nenhuma 
instrução formal, foi incen-
tivado a estudar. Eles viam 
nos estudos a possibilidade de 
Sebastian ter um destino dife-
rente do deles. Assim como o 
pai, sua mãe, a Dona Cristina 
Veríssimo, as irmãs Sandra e 
Cristiane foram e permanecem 
sendo grandes incentivadoras.

Aprovado nas primeiras 
fases dos concursos para Fu-
zileiro Naval e também para a 
Polícia Militar de Minas, ele 
seguiu o conselho de um amigo 
da PM do Tocantins. Com base 
no que conhecia da história da 
PMMG, o incentivou a ingressar 
nesta corporação. Assim, o fez. 
Em janeiro de 2014, após longo 
período de fases do concurso 
na capital mineira, o garoto do 
agreste pernambucano iniciava 

sua formação em uma das polí-
cias mais bem-conceituadas do 
país. Ao se formar, o soldado 
Cristiano passou a compor, com 
mais três colegas da mesma tur-
ma de policiais especialistas, a 
banda de música da 15ª Região 
de Polícia Militar, sediada em 
Teófilo Otoni/MG. Percorre, 
em equipe, municípios dos 
territórios dos Vales do Mucuri 
e Jequitinhonha, levando a emo-
ção produzida pela harmonia 
dos seus distintos instrumentos.

Como descrevi, a trajetória 
de Sebastian foi baseada em 
música e por ela, idealizou, no 
ano de 2016, um projeto social 
que alcança cerca de 40 crianças 
e adolescentes de comunidades 
periféricas do município de 
Teófilo Otoni. A boa referên-
cia do agreste de Pernambuco 
materializou-se por aqui, no 
nordeste de Minas, onde Sebas-
tian ministra aulas de música. 
Não apenas isso, relembrando 
os apoios que obteve ao longo 
da vida, devolve, em trabalho 
voluntário junto aos seus alu-
nos, o que recebeu no passado.

Como professor atento, 
permanece estudando músi-
ca para ensinar aos cursistas, 
acompanhar o desenvolvimento 
de cada um e se empenhar para 
adquirir os instrumentos, que, 
vale lembrar, não têm preços 
populares. A história do garoto 
pernambucano em terras minei-
ras não se limita ao exposto até 
aqui. Por conta disso, referenciei 
os momentos mais simbólicos 
dessa trajetória para enfatizar 
o quanto a arte, em forma de 
música, tem o poder de transfor-
mar, edificar e inspirar pessoas a 
explorar melhor suas vivências. 
Com mais atenção, sensibilida-
de e carinho consigo próprias e 
com o outro (Imagens: arquivo 
pessoal do Sebastian). Link para 
o filme “Orquestra dos Meni-
nos”: https://youtu.be/w7XjrX-
TKpnQ // 1º CD dos Meninos 
de São Caetano / Gravado em 
1994 https://www.youtube.
com/watch?v=MGhv5X4SZuc

Soldado Cristiano

Servindo à Banda de Música Sebastian em Pernambuco

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

de comemoração pelos 
275 anos de Tiradentes

O desembargador 
Bruno Terra Dias, supe-
rintendente de Saúde do 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) 
e membro do Institu-
to Histórico e Geográ-
fico de Minas Gerais 
(IHGMG), participou 
das comemorações dos 
275 anos de nascimen-
to de Joaquim José da 
Silva Xavier, o Tira-
dentes, na Fazenda do 
Pombal, em Ritápolis, 
terra natal do mártir da 
Inconfidência mineira.

Estudioso da Incon-
fidência Mineira e de 
Tiradentes, o desembar-
gador Bruno Terra Dias 
falou, durante o evento, 
sobre a infância e a vida 
do mártir e reafirmou 
que Tiradentes foi, de 
fato, o "mito fundante 
da República no Brasil". 
Com uma abordagem 
histórica ampla, o de-
sembargador discorreu 
também sobre o cená-
rio político e financei-
ro do século XVIII em 
Portugal e no Brasil.

O evento, promo-
vido pela Prefeitura de 
Ritápolis, aconteceu no 
último dia 12 e reuniu 
representantes de cinco 
municípios da região do 
Campo das Vertentes, 
além de autoridades jurí-
dicas, políticas, militares 
e civis da região e do 
Estado. A manhã do dia 
12 foi um momento de 
interação, conhecimento 
e apreciação de arte, ten-
do como o ponto central 
Tiradentes e sua história.

Na abertura da so-
lenidade, houve haste-
amento das bandeiras e 
execução do Hino Na-
cional ao som do acorde-
om do historiador Max 
Hebert e, em seguida, o 
hino de Ritápolis, exe-
cutado pelos alunos do 
quinto ano da Escola 
Municipal Márcia Ser-
pa, acompanhados pelo 
músico José Amaral. Em 
seguida, foi a vez das 
apresentações culturais, 
com o contador de his-
tórias Grão Prior da Li-
berdade e exposição de 
arte que ilustra a vida de 
Tiradentes. O historiador 
Max Hebert, novamente 
com seu acordeom, apre-

sentou um passeio musi-
cal pela América e Minas 
Gerais. Outra atração foi 
a peça teatral apresentada 
pelo Grupo Balbúrdia, 
que abordou aspectos da 
vida de Tiradentes com 
Bárbara Heliodora. O 
show dos músicos Marce-
lo Silva e Ryan fechou as 
apresentações artísticas.

Memória - O prefei-
to de Ritápolis, anfitrião 
da festa, Higino Zacarias 
de Sousa, ressaltou a im-
portância de manter viva 
a memória de Tiradentes. 
Disse ainda que a parti-
cipação do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 
- bem como do Instituto 
Histórico e Geográfico de 
Minas, representado por 
sua vice-presidente, Már-
cia Maria Duarte -, foi de 
fundamental importân-
cia para marcar a data.

Além do desembar-
gador Bruno Terra Dias, 
participaram do evento o 
pentaneto de Tiradentes, 
coronel PM Adalberto 
Guimarães Menezes, o 
juiz de direito e repre-
sentante da Chancelaria 
e Comenda da Liberdade 
e Cidadania, Auro Maia 
Andrade, o comandan-
te do 38° Batalhão de 

Polícia Militar, tenente-
-coronel Luís Fernando, o 
presidente da Associação 
dos Municípios da Mi-
crorregião dos Campos 
das Vertentes (Amver) e 
prefeito de Coronel Xa-
vier Chaves, Chaves Fú-
vio de Oliveira, além de 
outras autoridades locais.

Vila  - Tiradentes 
residiu na Fazenda do 
Pombal até meados de 
1757, quando foi morar 
com o padrinho Sebas-
tião Ferreira Leitão, na 
vila de São José del-Rei, 
hoje o município que 
leva o nome do mártir. A 
fazenda era sede extra-
tora de açúcar e possuía 
a casa dos senhores, ca-
pela, senzala e engenho.

As terras ficam bem 
próximas ao Rio das Mor-
tes, onde havia forte ex-
tração de ouro no século 
18. Parte de tudo o que foi 
extraído pode ser encon-
trado em várias igrejas 
barrocas das cidades his-
tóricas de Minas Gerais, 
como Ouro Preto, Maria-
na, Diamantina, São João 
del-Rei e Tiradentes. (Di-
retoria de Comunicação 
Institucional – Dircom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Superintendente de Saúde do TJMG e membro do IHGMG, Bruno 
Terra Dias falou sobre a importância do mártir para a República

Receptadores de ferro 
gusa roubados estão na 

mira da polícia
A Polícia Civil está em 

fase avançada de investigação 
que deve levar aos receptado-
res de ferro gusa que tem sido 
roubado de trens de carga na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH). A infor-
mação é do delegado-chefe 
do Departamento Estadual 
de Investigação de Crimes 
contra o Patrimônio da Polícia 
Civil, Kleyverson Rezende.

Ele foi um dos convi-
dados de audiência pública 
realizada conjuntamente pelas 
comissões Pró-Ferrovias Mi-
neiras e de Segurança Pública 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
nesta quinta-feira (11/11/21). 
O encontro foi para tratar 
de assaltos recorrentes, em 
especial nos trilhos situados 
entre as regiões da Gamelei-
ra, Oeste de Belo Horizonte, 
e da Cidade Industrial, já 
em Contagem, na RMBH.

Vídeos exibidos durante 
a reunião mostram pessoas em 
cima dos vagões jogando a 
carga para fora e, ainda, pilhas 
de ferro gusa organizadas pos-
teriormente ao furto. Segundo 
o gerente-geral de Relações 
Institucionais da empresa de 
logística VLI, José Geraldo 
Azevedo, a empresa é a con-
cessionária dos trilhos, mas 
os trens que estão tendo suas 
cargas furtadas são da MRS, 
que tem direito de passagem 
no trecho. O problema dos 
furtos é antigo, ainda de acor-
do com o representante da 
VLI, mas desde 2020 tanto o 
número de ocorrências quanto 
o grau de organização dos 
envolvidos vêm aumentan-
do. Para ele, esses aumentos 

são reflexo da valorização 
do ferro gusa no mercado. 

Além dos prejuízos fi-
nanceiros dos furtos, José 
Geraldo Azevedo destacou 
que as ações geram riscos à 
integridade física dos envol-
vidos, que podem cair dos 
vagões e serem atropelados 
pelos trens. Também podem 
levar a descarrilamentos e 
tombamentos que estendem 
os riscos aos funcionários 
das ferrovias e aos moradores 
das comunidades do entorno.

Migração de furtos - A 
atuação das Polícias Civil e 
Militar estariam, de acordo 
com os convidados, ajudan-
do a conter os problemas na 
região, porém os furtos es-
tariam migrando para outras 
áreas, como Betim. Nesse 
sentido, o delegado Kleyver-
son Rezende explicou que, 
para inibir as ocorrências 
sem gerar sua migração para 
outras regiões, é necessário 
prender os receptadores e 
que as investigações esta-
riam caminhando para isso.

Ele explicou que há três 
núcleos de atuação dos grupos 
criminosos. As pessoas em 

cima dos vagões, jogando o 
ferro gusa para fora, seriam 
os chamados “formiguinhas”. 
Depois, há os intermediários, 
que buscam, em carros pe-
quenos, o ferro gusa para en-
tregar aos compradores. Estes 
últimos são os receptadores.

“Esse material vai parar 
em siderúrgicas, porque é 
lá que ele é transformado 
em lingote de ferro. São as 
pessoas envolvidas nessa 
compra que precisam ser lo-
calizadas”, disse o delegado. 
Segundo ele, em cinco meses 
de investigação, já foram 
realizados quatro autos de 
prisão em flagrante e já foram 
recuperadas 60 toneladas 
de ferro gusa. Resta, agora, 
prender os receptadores, o 
que já estaria próximo, dado 
o avanço das investigações.

O deputado João Leite, 
autor do requerimento que 
deu origem à reunião, agra-
deceu o empenho das autori-
dades para resolver a questão 
e salientou a importância de 
se garantir a segurança das 
ferrovias para que novos in-
vestimentos na área possam 
ser feitos em Minas Gerais.

Cemig investe em iniciativa 
de incentivo a projetos 
sociais em Teófilo Otoni

A Cemig aporta recur-
sos nos setores de Cultura, 
Esporte, Saúde, Educação 
e Cidadania, considerando 
interesses comuns a seus 8,6 
milhões de clientes, dos 774 
municípios atendidos em 
Minas Gerais. Somente no 
terceiro trimestre deste ano, 
foram mais de R$ 1,8 milhão 
destinados à promoção de a 
cidadania e inclusão social. 
A prioridade da Cemig nas 
iniciativas de incentivo a 
esses projetos - seja por alo-
cação de investimentos ou 
por patrocínio - é contribuir 
para a transformação social 
no estado. Em Teófilo Otoni, 
a Cemig investiu, nos últi-
mos três meses, R$ 200 mil 
em projetos dessa natureza, 
em benefício da população. 

Fundo do Idoso - A po-
pulação acima dos 60 anos 
tem aumentado e a expecta-
tiva de vida também. Nesse 

contexto, a Cemig busca, 
por meio da destinação de 
recursos incentivados, viabi-
lizar projetos de proteção e 
atendimento à pessoa idosa 
no estado de Minas Gerais. 
Além disso, são prioridades 
para a companhia o apoio 
a propostas que viabilizem 
a estruturação dos Fundos 
Municipais e Estadual dos 
Idosos do Estado, com a fi-
nalidade de aprimorar ações 

destinadas a este público.
No terceiro trimestre de 

2021, foram destinados apro-
ximadamente R$600 mil em 
recursos incentivados para 
projetos do Instituto Geriá-
trico Afonso Pena, em Belo 
Horizonte; do Hospital Bom 
Samaritano, em Teófilo Otoni, 
na região do Vale do Mucuri e 
da Santa Casa de Misericórdia 
de Itaguara, no município de 
Itaguara, região Centro-Oeste.

Promovido pela Prefeitura de Ritápolis, evento aconteceu no 
dia 12 e reuniu representantes de cinco municípios da região do 
Campo das Vertentes, além de autoridades jurídicas, políticas, 

militares e civis da região e do Estado (Crédito: Bruno Marques)

Prefeito de Ritápolis, Higino Zacarias de Sousa (à esq.), 
e o desembargador Bruno Terra Dias (à dir.) homenageiam 
o coronel PM Adalberto Guimarães Menezes, pentaneto de 

Tiradentes (Crédito: Bruno Marques)

Delegado-chefe do Departamento Estadual de Investigação 
de Crimes contra o Patrimônio garantiu que investigações estão 

avançadas - Foto: Luiz Santana
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Sebrae Minas incentiva 
implantação do Serviço 

de Inspeção Municipal no 
Vale do Jequitinhonha

Desde o início do 
mês, o Sebrae Minas 
realiza o “Seminário de 
Inspeção Regional” em 
várias cidades do Vale 
do Jequitinhonha. Isso 
porque, para comercia-
lizar produtos de origem 
animal em escala muni-
cipal, os empreendedo-
res precisam atender às 
normas exigidas pelo 
Serviço de Inspeção Mu-
nicipal (SIM). Alimen-
tos como derivados do 
leite, ovos e carne, por 
exemplo, necessitam, 
além do alvará sanitá-
rio, ter a certificação 
que comprove que o 
produto possui padrões 
de qualidade e segu-
rança para consumo. 
Nesta quinta-feira (18), 
o seminário foi realizado 
no município de Jor-
dânia. Já na sexta-feira 
(19), o evento acontece 
na cidade de Bandeira. 

A proposta é orien-
tar os produtores rurais 
sobre a importância do 
SIM em todas as etapas 
de manipulação e comer-
cialização dos alimentos, 
para que eles possam 
ter a possibilidade de 
ampliar suas vendas. 
“O seminário é oferecer 
produtos de qualida-
de aos consumidores 
e, consequentemente, é 
uma oportunidade para 
que o produtor perceba 
que pode agregar valor 
ao seu produto, poten-
cializar o mercado e 
aumentar a sua renda. A 
expectativa é que o selo 
de inspeção comece a 
ser concedido ainda em 
2021”, afirma o analista 
do Sebrae Minas Hum-
berto Rodrigues Pereira. 

O SIM está em fase 
de implantação nas se-
guintes cidades do Vale 
do Jequitinhonha: Salto 
da Divisa, Santa Ma-
ria do Salto, Jacinto, 
Santo Antônio do Ja-
cinto, Felisburgo, Rio 
do Prado, Palmópolis, 
Rubim, Almenara, Jo-
aíma, Jequitinhonha, 
Pedra Azul, Divisópolis, 
Mata Verde, Jordânia e 
Bandeira. A iniciativa é 
uma realização do Se-
brae Minas em parceria 

com a Emater, Cimba-
je, Cisral e Prefeitura 
Municipal de Almenara. 

Entraves - De acor-
do com dados da Emater, 
em 2020, foram destina-
dos cerca de R$ 3 milhões 
em recursos para serem 
aplicados nos programas 
PAA e PNAE no Vale 
do Jequitinhonha. Estes 
programas pretendem 
estimular a compra direta 
de órgãos públicos dos 
pequenos produtores da 
região, para que os recur-
sos daí provenientes se 
destinem ao próprio ter-
ritório e gerem emprego 
e renda. Os municípios, 
contudo, têm dificuldade 
de comprar os produtos 
de origem animal (leite 
e derivados, ovos, peixe, 
mel, carne etc.), já que 
muitos desses alimen-

tos não são registrados 
pelo serviço de inspeção. 

Por conta disso, mui-
tas prefeituras são obriga-
das a comprar de empre-
sas de outras regiões que 
possuem esse registro. 
Essa prática também se 
aplica à rede de super-
mercados, mercearias e 
padarias, que também 
só podem comercializar 
produtos inspecionados. 
“A falta do serviço de 
inspeção tornava o pro-
cesso bem complicado 
e caro para o produtor, 
problema que, felizmen-
te, será solucionado”, ex-
plica Humberto. (Prefácio 
Comunicação - William 
de Jesus - Assessor de 
Imprensa - Sebrae Minas 
- Regional Jequitinhonha 
e Mucuri - Teófilo Oto-
ni - (33) 99190-0011).

Expectativa é que o selo passe a ser concedido 
em várias cidades ainda este ano

Construção civil: a indústria 
dos sonhos segue 

crescendo em Minas Gerais

A menos que você 
esteja em um local extre-
mamente isolado, pode 
ter certeza de uma coisa: 
neste exato momento, de 
alguma maneira, a indús-
tria da construção civil 
está impactando e fazendo 
parte da sua vida. Ela está 
presente em todos os luga-
res: nos prédios públicos, 
comerciais e residenciais, 
nas ruas e avenidas, nas 
rodovias, túneis e viadutos, 
nas obras de saneamento 
e infraestrutura, nos aero-
portos, e, claro, nas nossas 
casas, sejam elas na cidade 
ou no campo. A verdade 
é que não é de hoje que 
a construção civil se faz 
presente no dia a dia das 
pessoas, na economia dos 
países e, mais do que isso, 
na história da humanidade.

Desenvolvimento so-
cioeconômico - O desen-
volvimento de qualquer 
país está intimamente li-
gado ao crescimento da in-
dústria da construção civil. 
Para se ter uma ideia da im-
portância do setor, no Bra-
sil ele é considerado o ter-
mômetro da economia, ou 
seja, se a construção civil 
vai bem o país também vai.

Em 2019, o setor con-
tou, em todo o país, com 
mais de 125 mil empresas 
ativas, sendo 49.597 de 
construção de edifícios, 
13.029 de obras de in-
fraestrutura e 62.441 de 
serviços especializados 
para a construção. Em 
Minas Gerais, a atividade 
está fortemente integrada 

à economia e garante em-
pregos diretos e indiretos 
em uma extensa cadeia. 
De acordo com números 
divulgados pela Federação 
das Indústrias de Minas 
Gerais (FIEMG) nos últi-
mos 12 meses, encerrados 
em junho de 2021, a Cons-
trução Civil gerou 54.734 
novas vagas com carteira 
assinada em todo o estado. 
O que significa que, nesse 
período, o setor contratou 
216,34 novos trabalhado-
res formais por dia útil. 
Em Minas, a Construção 
Civil segue sendo um dos 
pilares econômicos mais 
sólidos, com mais de 20 
mil empresas, que geram 
cerca de 300 mil empregos.

Tecnologia e inova-
ção - Minas Gerais tem 
tradição em engenharia e 
abriga construtoras com 
abrangência nacional, o 
que ajuda a impulsionar 
o avanço tecnológico e a 
inovação em tudo o que é 
aplicado no setor da cons-
trução hoje em dia. Inova-
ção que, aliás, torna o setor 
mais competitivo e ágil 
para lidar com os desafios.

Além do aumento da 
eficiência produtiva e da 
redução de custos, um 
dos principais benefícios 
alcançados pelas empresas 
mineiras com inovação 
e tecnologia no setor é 
a melhoria na qualida-
de do produto e na ex-
periência do cliente. A 
eficiência produtiva e a 
segurança nos canteiros 
de obras também são prio-

ridades quando o assunto 
é inovação e tecnologia 
no setor de construção.

Qualidade de vida 
- Em resumo, o sucesso 
da construção civil tem 
impacto direto em outros 
campos da atividade eco-
nômica e, mais do que isso, 
na melhoria das condições 
de vida das pessoas e no 
desenvolvimento urbano. 
Os investimentos no se-
tor alavancam as grandes 
obras e ajudam a diminuir 
o déficit habitacional, re-
alizando o sonho da con-
quista da casa própria para 
milhares de famílias. Favo-
recem ainda a ampliação 
do saneamento básico, pro-
porcionando saúde e bem-
-estar para a população, 
além de gerar praticidade 
ao dia a dia com a expan-
são das ações e obras que 
favorecem a mobilidade 
urbana, principalmente nas 
médias e grandes cidades.

Sobre o Minascon - 
Considerado o maior evento 
da cadeia produtiva da cons-
trução mineira, o Minascon 
chega a sua 18ª edição em 
2021 investindo na inovação 
para o setor. A iniciativa da 
Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (FIEMG) e do 
Sebrae Minas será realizada 
entre os dias 22 e 25 de no-
vembro. Sua programação, 
que é gratuita e on-line, 
conta com conteúdos técni-
cos, seminários e congressos 
segmentados. (Minascon 
2021 - Data: 22 a 25/11. 
FIEMG - Federação das 
Indústrias de Minas Gerais).

Setor tem impacto direto na geração de empregos, no 
desenvolvimento socioeconômico, no avanço tecnológico e na 

melhoria da infraestrutura e da habitação no estado
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Escola ganha prêmios 
- Em um mundo onde a for-
ça digital só tende a crescer, 
adaptar os ambientes de 
ensino para manter os alu-
nos conectados à tecnologia 
tornou-se um dos principais 
objetivos da Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Nesta 
semana, foram entregues 20 
novos computadores à Es-
cola Vicente Petronilho de 
Oliveira, que está localiza-
da no Córrego dos Bernar-
dos, distrito de Governador 
Valadares. Além da entrega 
dos novos equipamentos, a 
escola tem mais razões para 
comemorar. Neste ano, oito 
alunos foram premiados 
com medalhas (uma de 
ouro, seis de prata e uma 
de bronze) e, atualmen-
te, marcam presença na 
Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica 
(OBA). (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

 
 Inauguração de base 

do Samu - Em cerimônia 
que contou com diversas 
autoridades, foi inaugurada 
a base do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) de Santana do Pa-
raíso. A sede será operada 
pelo Consórcio Intermu-
nicipal da Rede de Saúde 
de Urgência e Emergência 
do Leste de Minas (Con-
surge) e a autorização para 
o início dos atendimentos 
ainda depende do Estado. 
O imóvel pertence ao mu-
nicípio e foi adaptado para 
abrigar dez profissionais, 
já aprovados em processo 
seletivo, que irão trabalhar 
em regime de revezamento, 
24 horas, no atendimen-
to das ocorrências. Antes 
do início da operação da 
base, todos os profissio-
nais deverão passar por um 
processo de capacitação. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

 
Campanha arrecada 

três mil absorventes - A 
campanha de doação de 
absorventes para mulheres 
em situação de rua, orga-
nizada pela Secretaria de 
Assistência Social (SAS) da 
Prefeitura de Juiz de Fora 
em conjunto com a Padaria 
Bom Brasileiro, arrecadou, 
aproximadamente, 3.200 
unidades de absorventes 
higiênicos. A doação foi 
entregue à Casa de Passa-
gem para Mulheres, que 
vai fazer a distribuição. Na 
ocasião, foi realizado o en-
contro com uma equipe de 

profissionais que explicou 
o que é pobreza menstrual, 
termo que compreende a 
falta de acesso a recursos 
de higiene íntima, como 
água, saneamento básico e 
infraestrutura. Também fo-
ram entregues absorventes 
arrecadados na campanha 
“Nós&Sangue”. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

 
Obras do IML devem 

começar neste ano - A to-
mada de preços do processo 
de licitação para as obras 
do novo prédio do Instituto 
Médico-Legal (IML), em 
Ipatinga, foi marcada para 
o dia 6 de dezembro deste 
ano e a previsão é que os 
serviços tenham início no 
próximo mês. Na tomada 
de preços, a escolha do for-
necedor é mediante a oferta 
de preços, sendo baseada 
em um cadastro prévio dos 
interessados, no qual será 
analisada a situação e a 
conformidade da empresa 
concorrente. A construção 
do novo prédio do IML é 
aguardada com expectativa 
e o local deve atender 16 
municípios, com exames 
cadavéricos, de lesões cor-
porais, de violência sexual, 
toxicologia e dentre outros. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

 
Verba para recupe-

ração de ruas - O Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional aprovou termo 
aditivo de R$7.867.473,79 
da Prefeitura de Araxá para 
obras de duplicação da Ave-
nida Hitalo Ros e recupera-
ção de ruas e avenidas de 
diversos bairros. O recurso 
da Administração Munici-
pal está adicionado como 
contrapartida ao contrato 
de R$34.418.655,45 com 
o Governo Federal para as 
intervenções. O aditivo foi 
publicado no Diário Oficial 
da União. O aditivo possibi-
lita o reequilíbrio financeiro 

dos serviços contratados 
junto às empresas licita-
das. Alguns materiais para 
a composição do asfalto 
tiveram aumento de 100% 
dos valores contratados 
no período de crise finan-
ceira. (Correio de Araxá)

Repasse para Corpo 
de Bombeiros - A Câmara 
Municipal de Juiz de Fora 
intermediou um repasse no 
valor de R$350 mil, que 
será utilizado para custear 
uma nova estrutura para 
o 4º Corpo de Bombeiro 
Militar de Minas Gerais, na 
Zona Norte. A infraestrutu-
ra potencializará a integra-
ção entre os bombeiros e 
o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). 
Dentre as principais ações 
previstas no trabalho inte-
grado está a centralização 
do atendimento de emer-
gências pelo número 193, 
ampliando o atendimento 
na cidade e também na 
Zona da Mata e região 
das Vertentes. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

 
Surto de covid-19 em 

escolas - Com quase duas 
semanas de aulas presen-
ciais obrigatórias, duas 
escolas estaduais de Ube-
raba foram denunciadas a 
respeito de novos casos de 
covid-19 entre o corpo dis-
cente e docente. Segundo 
as informações, seis casos 
foram registrados, sendo 
um aluno na Escola Estadu-
al Corina de Oliveira e dois 
professores e três estudan-
tes da Escola Estadual Ma-
rechal Humberto de Alencar 
Castello Branco. Em nota, a 
Superintendência Regional 
de Ensino (SRE) desmentiu 
as acusações e afirmou que 
apenas uma servidora, e 
não aluna, foi diagnosticada 
com covid-19, entre os dias 
5 e 12 de novembro. (Jor-
nal da Manhã – Uberaba)

Rede de Notícias

Dicas para vender 
mais na Black Friday

A pouco mais de uma 
semana para a Black Fri-
day, muitos pequenos 
negócios ainda não se 
preparam para um dos 
períodos mais impor-
tantes do varejo. A data 
se consolidou no calen-
dário brasileiro como 
uma grande oportunidade 
tanto para vendedores 
quanto para consumi-
dores, que estão mais 
dispostos a comprar e 
buscam promoções reais 
e relevantes. É por isso 
que empresários e em-
preendedores não podem 
perder tempo e já devem 
começar os preparativos 
para chamar a atenção 
dos clientes, descobrir 
seus interesses de compra 
com listas de desejos e 
até mesmo antecipar al-
gumas ofertas previstas. 

A Black Friday, re-
alizada oficialmente em 
2021 no dia 26 de no-
vembro, surgiu nos EUA 
e acontece sempre na 
sexta-feira depois do 
Dia de Ação de Graças, 
e marca o começo da 
temporada de compras 
de Natal. Não é à toa 
que a data requer um 

bom planejamento, in-
cluindo gestão de esto-
que, seleção do mix de 
produtos em promoção, 
capacitação dos funcio-
nários, análise dos prazos 
de entrega e, principal-
mente, oferta de des-
contos que façam sen-
tido para o consumidor.

Para o analista do Se-
brae Minas Victor Mota, 
é preciso saber utilizar as 
estratégias de marketing 
digital, disparar SMS e 
e-mails divulgando o pe-
ríodo e as regras das pro-
moções, e também se re-
lacionar com o cliente pe-
las redes sociais, criando 
proximidade e instigando 
os desejos de consumo.

Além disso, a Black 
Friday é uma oportunida-
de para conquistar novos 
clientes e ampliar as ven-
das, especialmente, pelo 
comércio on-line. “Por 
isso, é essencial avaliar 
os canais mais conve-
nientes para divulgação 
das ofertas, atentar às 
condições de pagamento 
e entrega, além de ofere-
cer descontos atrativos 
para evitar frustrar os 
clientes”, destaca Mota.

Fique atento às di-
cas do Sebrae Minas 
para potencializar as 
vendas na Black Fri-
day: 1) Estabeleça o 
mix de produtos ofer-
tado. 2) Negocie parce-
rias com fornecedores 
para adquirir produtos 
com melhores preços. 3) 
Aproveite para queimar 
itens de menor giro. 4) 
Defina a faixa de des-
conto que será oferecida 
para cada categoria de 
produtos. 5) Não crie 
falsas promoções ou con-
ceda descontos irrisórios. 
6) Treine a sua equipe 
de vendas. 7) A política 
de troca da loja deve ser 
clara e estar visível aos 
clientes. 8) Não deixe de 
levar em conta que, le-
galmente, o e-commerce 
prevê 7 dias de arrepen-
dimento após a aquisição 
do produto. 9) Cultive 
boas práticas e deixe o 
seu cliente satisfeito.

10) Não divulgue 
prazos de entrega impos-
síveis e, se for necessário, 
amplie-o para não deixar 
de cumprir o prometido. 
(Assessoria de Imprensa 
| Prefácio Comunicação).

Conheça algumas estratégias que pequenos negócios 
podem adotar neste período de mega descontos do varejo 

para atrair clientes e faturar mais
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Segurança Pública
 Artista plástico austríaco 

homenageia a Polícia 
Militar em Teófilo Otoni

Polícia Militar arrecada 
15 mil fardas para projeto 

Mulheres dos Vales

PM apreende drogas no 
Bairro Vila Esperança

Pedestre morre após ser 
atropelado no Bairro Vila 

Paula em Poté

A 15ª Região da Polícia 
Militar de Minas Gerais 
foi homenageada na terça-
-feira (09/11), pelo pintor 
austríaco Jonny Zeber. O 
artista reside no Brasil há 21 
anos e escolheu a cidade de 
Teófilo Otoni, desde 2015, 
como domicílio definitivo 
após residir em outros pa-
íses. Jonny fez a doação 
de parte do seu acervo que 
retrata o cotidiano da cida-
de de Teófilo Otoni. Suas 
pinturas estão espalhadas 
por países como Áustria, 
Síria, Portugal e Estados 
Unidos. As seis obras doa-
das à Polícia Militar serão 
expostas na sede da 15ª 
Região da Polícia Militar e 
no 19º Batalhão da Polícia 
Militar, em Teófilo Otoni.

Segundo o artista, a ho-
menagem prestada à Polícia 

Teófilo Otoni - A Po-
lícia Militar realizou uma 
operação “Batida Policial” 
nesta quinta-feira (18/11), 
no Bairro Vila Esperança, 
em Teófilo Otoni, quando 
os militares avistaram 
dois indivíduos na Rua 
Oscar Romero, com com-
portamentos que levanta-
ram suspeitas, tendo eles 
fugido quando percebe-
ram a presença da polícia.

O s  m i l i t a r e s  f i -
zeram buscas no local 
onde eles estavam e en-

Militar foi motivada pela 
dedicação e compromisso da 
instituição com a segurança 
do povo mineiro e por sua 
admiração com os valores de 

hierarquia e disciplina cultu-
ados pela Polícia Militar. (In-
formações /Fotos: Assesso-
ria regional de comunicação 
organizacional/ 15ª RPM).

O Projeto Mulheres dos 
Vales é uma iniciativa da 
15ª Região de Polícia Mi-
litar. Na terça-feira (09/11), 
a 15ª RPM recebeu com 
o apoio da Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil 
de Minas Gerais (CEDEC), 
aproximadamente 15 mil 
peças de farda de todo o 
estado de Minas Gerais, 
arrecadadas na campanha 

“Farda Solidária” promovi-
da pela PMMG e Associação 
Feminina de Assistência 
Social e Cultura (AFAS).

As fardas serão transfor-
madas em peças artesanais 
criadas por integrantes do 
projeto MLV (Mulher Livre 
de Violência). A iniciativa 
será replicada para outros 
municípios, com a finalidade 
de atender outros grupos de 

mulheres. O Projeto Mulhe-
res dos Vales foi apresentado 
em uma das salas virtuais do 
15º Encontro do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública, 
na quarta-feira (10/11). De 
forma gradual, a proposta 
vem sendo disseminada pelo 
território do Vale do Mucuri 
e dos Baixo e Médio Vale 
do Jequitinhonha. (Infor-
mações/Imagens: 15ª RPM).

contraram 14 buchas de 
maconha, 11 pedras de 
crack e 07 microtubos 
com cocaína. Equipe po-

licial: sargentos Jaime e 
Amorim, cabos Jisleres 
e Vitor.  (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

Delegada alerta sobre 
golpe da clonagem de 

whatsapp em Teófilo Otoni

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da De-
legacia Especializada em 
Repressão aos Crimes Ci-
bernéticos de Teófilo Oto-
ni, alerta à população sobre 
a clonagem de whatsapp, 
um golpe que vem acon-
tecendo muito em Teófilo 
Otoni, gerando prejuízos 
financeiros para as vítimas. 
A delegada titular da pasta, 
dra. Mariana Grassi Ceolin 
explica que o golpe aconte-
ce, quando alguém chama 
a vítima pelo whatsapp 
ou através de SMS (men-
sagens), fala que a vítima 
foi premiada com alguma 
coisa e pede que seja en-
viado um código que che-
ga através de mensagem.

Quando a vítima envia 
o código, automaticamente 
ela estará ativando o seu 
whatsapp em outro apare-
lho. O seu celular fica blo-
queado e o estelionatário 
consegue ativar e usar o 
whatsapp em outro apare-
lho. A partir daí os golpistas 
conseguem fazer diversas 
coisas, por exemplo, pedir 
dinheiro emprestado aos 
contatos se passando pela 
vítima. “O alerta da Polícia 
Civil hoje é cuidado com 
as redes sociais de vocês, 
inclusive, uma forma que 
garante certa segurança, 
é realizar a verificação 

em duas etapas no what-
sapp”, alertou a delegada.

A verificação em duas 
etapas - Protege a conta do 
usuário com um PIN, um 
código criado pelo proprie-
tário da conta. É um recurso 
opcional que adiciona uma 
camada extra de segurança à 
conta do WhatsApp. Como 
fazer? Abra as configura-
ções do whatsapp, depois 
clique em conta, selecione 
verificação em duas etapas, 
clique em ativar, em seguida 
crie um PIN – uma senha 
de 6 dígitos. Em Depois, 
digite endereço de email. 
Ao confirmar, a verificação 
em duas etapas estará con-
cluída, e periodicamente o 
whatsapp vai pedir que o 
usuário digite o seu PIN pra 
que a conta fique protegida.

“E hoje, a variedade 
de golpes que vem sendo 
aplicados aqui em Teófilo 

Otoni é muito diversificada, 
e as pessoas têm que se pre-
venir mesmo. Nós pedimos 
que as pessoas se previnam, 
porque é um crime difícil de 
investigar. É uma investiga-
ção complexa, portanto, a 
dica é não digitar números 
fornecidos que venham atra-
vés de mensagens e email´s. 
Cuidado com os links que 
vocês clicam, não saiam cli-
cando em qualquer link, não 
digitem qualquer número, 
tenham mais cuidado com 
as redes sociais”. A delegada 
alerta ainda que as pessoas 
não abram e-mails suspei-
tos, muitas vezes os gol-
pistas utilizam de notícias 
bem catastróficas para atrair 
atenção das vítimas, e, ao 
clicar no link a vítima cai na 
isca. A partir daí passa a en-
frentar uma série de proble-
mas e aborrecimentos, além 
de prejuízos financeiros.

O acidente ocorreu na 
noite de domingo (14/11), 
na Travessa Antônio Gomes 
Viana, Bairro Vila Paula, 
em Poté. A Polícia Militar 
foi informada sobre o atro-
pelamento de um transeunte 
que aparentemente estaria 
morto, e populares estavam 
querendo localizar e agredir 
o condutor do veículo. Uma 
equipe policial foi ao local 
e constatou que Gilmar Luiz 
da Silva, 53 anos, estava dei-
tado na via e coberto por um 
lençol, com marcas de sangue 
no asfalto ao redor da cabeça.

O local foi isolado e após 
os trabalhos da perícia técnica 
da Polícia Civil, o corpo de 
Gilmar foi encaminhado ao 
IML de Teófilo Otoni, para 
necropsia. Um homem que 
acionou a polícia informou, 
que chegou ao seu conheci-
mento que um veículo transi-
tava na Rua Antônio Gomes 
Viana no sentido centro ao 
Bairro Vila Paula, e atingiu 
um homem que estaria dei-
tado no asfalto. O veículo 
envolvido é um Fiat Siena. 

A placa e nome do condutor 
foram inseridos na ocorrência.

O condutor de 46 anos 
disse, que seguia do centro 
da cidade em direção à sua 
casa, e na Rua Antônio Go-
mes Viana, não visualizou 
na via pública que havia uma 
pessoa deitada, mas percebeu 
que teria passado por cima 
de algo e pensou se tratar 
de um cachorro. Disse que 
seguiu normalmente para 
sua residência e guardou 
o veículo na garagem. Em 
poucos minutos chegou o 
irmão da vítima, dizendo 
que ele havia acabado de 
atropelar e matar o seu irmão.

Ele disse que voltou ao 
local dos fatos de bicicleta e lá 

permaneceu até a chegada da 
PM. Informou que à tarde teria 
ingerido duas latas de cerveja, 
ao anoitecer se despediu dos 
amigos e retornou para casa 
e os fatos ocorreram. Relatou 
ainda, que conduzia o veículo 
em velocidade compatível 
com a via, e por estar à noite 
não viu a vítima deitada, pois 
a rua estava escura e o farol do 
veículo baixo. Segundo a PM, 
em contato com o condutor, 
foi observado que ele apre-
sentava sinais de ter ingerido 
bebida alcoólica por apresen-
tar hálito etílico e olhos aver-
melhados. Ele foi conduzido 
à delegacia de Polícia Civil 
no plantão em Teófilo Oto-
ni. (Informações: PMMG).

“A variedade de golpes que vem sendo aplicados aqui em Teófilo 
Otoni é muito diversificada”, disse a dra. Mariana Grassi Ceolin

Delegada titular da Delegacia Especializada em Repressão aos 
Crimes Cibernéticos, em Teófilo Otoni, dra. Mariana Grassi Ceolin
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013076 - JANILSON SOUZA GOMES, solteiro, maior, auxiliar de serviços gerais, nascido 

aos 27/02/1997, no Hospital Municipal de Joaíma, natural de Joaíma-MG, residente no Córrego 
Santo Antônio, Zona Rural, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de VALMIR PEREIRA DE SOUSA e 
MARIETE DE SOUSA GOMES; e MARIA EDUARDA AMORIM DA SILVA, solteira, estudante, 
nascida aos 14/08/2004, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na 
Fazenda Fritz, Córrego São Pedro, Zona Rural, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de VALDECI DA 
CONCEIÇÃO SILVA e HILDA PEREIRA DE AMORIM; 

013077 - MÁRLON GONÇALVES BARBOSA, solteiro, maior, lavador, nascido aos 
17/08/1994, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Suécia, 
211, Bairro Felicidade, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de JOÃO NATALICIO BARBOSA DOS 
SANTOS e MARGARETE GONÇALVES DOS SANTOS; e KARLIANE DE JESUS RICARDO, 
solteira, maior, secretária, nascida aos 14/03/1991, no Hospital Regional do Mucuri, natural de 
Nanuque-MG, residente na Rua Suécia, 211, Bairro Felicidade, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de 
CARLOS JORGE RICARDO e NORMA DE JESUS RICARDO; 

013078 - ROBERTO BARBOSA RIHS, solteiro, maior, frentista, nascido aos 26/07/1989, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Sessenta e Oito, 613, Bairro 
Frei Dimas, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de FREDERICO FLAVIO RIHS e SEBASTIANA BARBOSA 
DA SILVA; e INGRID FERREIRA PEREIRA, solteira, maior, vendedora, nascida aos 08/05/1998, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Sessenta e Oito, 613, Bairro Frei 
Dimas, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de NILTON ALVES PEREIRA e ISAURA FERREIRA PEREIRA; 

013079 - JOEL FERREIRA, divorciado, maior, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 08/08/1962, 
na Rua Frei Dimas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Concórdia, 1093 A, Bairro Frei Dimas, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de HELIO FERREIRA e ADAIR RODRIGUES FERREIRA; e IVONE DA 
SILVA LARES, divorciada, maior, auxiliar de cozinha, nascida aos 26/10/1966, no Bairro das Palmeiras, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Concórdia, 1093 A, Bairro Frei Dimas, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de MANOEL RODRIGUES LARES e ISAURA DA SILVA LARES; 

013080 - LÁZARO FONCECA AMARAL SALOMÃO, solteiro, maior, estudante, nascido 
aos 24/08/2001, no Hospital Balbina Bragança, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua 
Floriano Peixoto, 38 A, Bairro Manoel Pimenta, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de RILDOMAR 
FONCECA SALOMÃO e GILVANA AMARAL SALOMÃO; e ISABELA GONDERI CAMPOS, 
solteira, maior, estudante, nascida aos 13/06/2001, no Hospital Balbina Bragança, natural de 
Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Tietê, 99, Bairro Jardim São Paulo, Teófilo Otoni-MG, 
filho(a) de DORIEDSON SOUZA CAMPOS e MARISETE GONDERI CAMPOS; 

Teófi lo Otoni-MG 18/11/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13076 a 13080
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