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Polícia Militar apreende 
arma de fogo na zona 
rural de Novo Cruzeiro
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Sob comando de Rodrigo 
Pacheco, piso nacional da 
enfermagem é aprovado
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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

SRS-TO: Projeto Saúde em 
Rede encerra o 5º ciclo de 

capacitações em Teófilo Otoni
A Secretaria de Estado 

de Saúde de Minas Gerais 
(SES/MG), por meio da 
Superintendência Regional 
de Saúde de Teófilo Otoni 
(SRS/TO), em parceria 
com a Escola de Saúde Pú-
blica - MG, realizaram nos 
dias 23, 24 e 25 de novem-
bro, o 5º ciclo de formação 
dos tutores municipais do 
projeto Saúde em Rede, o 
último do ano. Página 2

Tenente Reinaldo Martins 
explica sobre a lei 14.229/2021, 
apelidada de “Lei do Guincho”

O tenente Reinal-
do Martins da PM Rodo-
viária, explica que a Lei 
14.229/2021, apelidada 
por alguns como “Lei do 
guincho”, veio para ofertar 
alguns benefícios à socieda-
de, mas os motoristas não 
podem se empolgar e acre-
ditar que podem transitar em 
via pública com veículo em 
situação irregular. Página 2

Regulamento técnico de 
identidade e qualidade 
do queijo Cabacinha foi 
apresentado em Itaobim
Nesta quinta-feira 

(25/11/2021), no município 
de Itaobim, no Vale do Je-
quitinhonha, foi apresenta-
do o Regulamento Técnico 
de Identidade e Qualidade 
do Queijo Cabacinha. O 
documento vai subsidiar a 
criação de uma regulamen-
tação para o produto, típico 
da região. Página 4

Polícia Civil cumpre 
mandado judicial e prende 
mulher em Teófilo Otoni
A Polícia Civil de Mi-

nas Gerais, por meio da 
Delegacia de Repressão 
ao Tráfico de Drogas e 
Crimes Cibernéticos de 
Teófilo Otoni, cumpriu 
mandado de prisão pre-
ventiva contra uma mu-
lher de 36 anos, nesta 
quinta-feira (25/11/2021), 
no Bairro Teófilo Rocha, 
nesta cidade. Página 6
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Cidade
Incentivo à produção 

científica sobre Direitos 
humanos da OMDDH

A O r g a n i z a ç ã o 
Mundial dos Defensores 
dos Direitos Humanos 
(OMDDH), signatária 
do Pacto Global da ONU 
sob o Registro n° 93551 
vem incentivar à pro-
dução científica com a 
divulgação do edital do 1° 
Seminário Internacional 
de Incentivo à Produção 
Científica Sobre Direitos 
Humanos, com finalidade 
de promover novos co-
nhecimentos científicos, 
cooperando para dissemi-
nação de informações so-
bre os Direitos Humanos 
no Brasil e no Exterior.

O projeto tem como 
coordenadora Gabriela 
Lopes dos Santos, acadê-
mica do direito e o sub-
coordenador, professor 
Fabrício Souza Santos, 
membros da comissão de 
supervisão pedagógica da 
OMDDH. Segundo Ga-
briela Lopes, o incentivo 
à pesquisa, ao estudo e à 
produção científica é ato 
de grande valor e impor-
tância no cenário social 
nacional e internacional. 
Promover o saber é uma 
forma de fomentar o de-

senvolvimento humano.
“A produção cientí-

fica é fundamental para 
buscar novos saberes na 
área acadêmica e alcançar 
soluções para problemas 
sociais. O Brasil preci-
sa e o mundo agradece”, 
disse a coordenadora do 
projeto. O Seminário In-
ternacional contará com a 
participação de docentes 
e discentes de instituições 
do Brasil, de Angola e 
Moçambique, pois o edital 
tem recepção internacio-
nal, devendo apenas ter os 

artigos científicos submeti-
dos em língua portuguesa.

Os participantes re-
ceberão certificado de 
participação digital, além 
do conteúdo reunido ser 
publicado em plataforma 
online de modo gratuito 
o acesso. As inscrições 
vão de 20/11/2021 até 
30/03/2022. Para maiores 
informações é só solici-
tarem o edital através do 
e-mail: direitoshumano-
seciencia@gmail.com. 
(Informações/Fotos: Ga-
briela Lopes dos Santos).

O projeto é coordenado pelos professores Gabriela Lopes 
dos Santos e Fabrício Souza Santos

SRS-TO: Projeto Saúde 
em Rede encerra o 5º 
ciclo de capacitações 

em Teófilo Otoni

Tenente Reinaldo Martins 
explica sobre a lei 14.229/2021, 
apelidada de “Lei do Guincho”

II Fórum Municipal dos 
Direitos das Mulheres 

de Teófilo Otoni

A Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais, 
por meio da Superintendên-
cia Regional de Saúde de 
Teófilo Otoni, em parceria 
com a Escola de Saúde Pú-
blica - MG, realizaram nos 
dias 23, 24 e 25 de novem-
bro, o 5º ciclo de formação 
dos tutores municipais do 
projeto Saúde em Rede, o 
último do ano. O evento 
foi realizado no auditório 
do Centro UniDoctum de 
Teófilo Otoni, gentilmen-
te cedido o espaço pela 
diretora Ana Célia. Em 
2022, terão mais três ciclos, 
para conclusão do projeto.

O projeto Saúde em 
Rede é um processo de 
educação permanente que 
tem como propósito de-
senvolver a competência 
das equipes para o plane-
jamento e organização da 
atenção à saúde com foco 
nas necessidades dos usu-
ários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Baseando-
-se em diretrizes clínicas, 
de acordo com o Modelo 
de Atenção às Condições 
Crônicas, o projeto reúne 
um conjunto de ações edu-
cacionais, voltadas para o 
desenvolvimento de com-
petências de conhecimen-
to, habilidades e atitudes 
necessárias para a organi-

O comandante do 1º Pe-
lotão da 15ª Cia da Polícia 
Militar Rodoviária, tenente 
Reinaldo Martins explica 
que a Lei 14.229/2021, 
apelidada por alguns como 
“Lei do guincho”, veio 
para ofertar alguns bene-
fícios à sociedade, mas os 
motoristas não podem se 
empolgar e acreditar que 
podem transitar em via 
pública com os veículos 
em situações irregulares.

Segundo o tenente, 
caso o motorista seja abor-
dado e seja detectada uma 
irregularidade que não colo-
que em risco a segurança da 
via, o veículo será liberado, 
mas o condutor será autua-
do e poderá perder pontos 
na Carteira Nacional de 
Habilitação. “A multa gera 
gastos e o condutor perderá 
pontos na CNH, situação 
que pode comprometer o 
seu orçamento e causar 

A Prefeitura Municipal 
de Teófilo Otoni e Conselho 
dos Direitos das Mulhe-
res e instituições engajadas 
em ações voltadas para os 
direitos do público femini-
no se reuniram na quarta-
-feira (24/11), no auditório 
do Centro de Convenções 
Expominas, para discutir 
ações que visam à elabo-
ração do Plano Municipal 
dos Direitos das Mulheres.

O encontro foi marcado 
por apresentações culturais 
pertinentes ao empodera-
mento e à luta feminina, 
além de palestras e debates 

zação e qualificação dos 
processos assistenciais.

A enfermeira Edeil-
de, atuante no CAPS de 
Machacalis, participou 
do aperfeiçoamento do 
projeto Saúde em Rede, e 
ressalta que tem feito um 
ótimo trabalho, não so-
mente em Machacalis, mas 
em todos os municípios 
da regional, e esse treina-
mento veio para comple-
mentar. “Na verdade, veio 
também como parceria, 
para gente entender que 
temos problemas em todos 
os municípios, mas nós 
temos outras soluções, ou-
tras ferramentas. Por mais 
que estejamos atuantes, 
sempre tem coisas novas”.

Roberta Vaz, que é 
apoiadora da Escola de 
Saúde Pública de Minas 
Gerais, ajudou a ministrar 
o curso Saúde em Rede, 
no 5º ciclo, e destaca que, 
o projeto abarca dois pon-
tos importantes da rede de 
atenção, que é a atenção 

primária e a ambulatorial. 
Para ela, o diferencial 
do projeto é trabalhar a 
integração desses pontos.

Para Ana Luiza Pi-
nheiro, coordenadora CAS 
(Coordenadoria de Assis-
tência à Saúde), na SRS 
de Teófilo Otoni, o obje-
tivo do projeto Saúde em 
Rede, é justamente, buscar 
e aperfeiçoar a integração 
entre a atenção primária 
e a especializada neste 
território que está sendo 
aplicado. E o 5º ciclo de 
formação, encerra o ano 
2021, já vendo resultados e 
mudanças, tanto no trato da 
atenção primária, como no 
próprio trato da atenção es-
pecializada, que neste ano 
foca no CEAE (Centro Es-
tadual de Atenção Especia-
lizada), em Teófilo Otoni, 
que presta atenção ambu-
latorial aos 32 municípios 
da Superintendência. (In-
formações/Foto: assesso-
ria de comunicação SRS-
-TO/ Fernando Velano).

problemas no seu prontuá-
rio”, alertou o comandante.

Ele alerta, que a lei 
não traz autorização para 
os motoristas transitarem 
em veículos com situações 
irregulares. O que a lei fez 
foi proibir a remoção do 
veículo em algumas situ-
ações específicas, que não 
colocam em risco a segu-
rança da via. Os motoristas 
continuarão sendo autuados 
e perdendo pontos na CNH, 

o que pode gerar gastos e 
comprometer o prontuário.

“O nosso temor é que o 
condutor se empolgue e se 
iluda, pensando que poderá 
utilizar o veículo irregular, 
sem sofrer penalidade”, 
disse o tenente Reinaldo 
Martins, ressaltando ainda 
que, os benefícios da lei 
visam ajudar os motoristas 
em casos pontuais, ofertan-
do um prazo para sanar a 
irregularidade do veículo.

Coordenadora do projeto, 
Gabriela Lopes dos Santos

Subcoordenador do projeto, 
Fabrício Souza Santos

Comandante do 1o Pelotão da 15a Cia Polícia Militar 
Rodoviária, tenente Reinaldo Martins

voltados ao fortalecimento 
das políticas para as mulhe-
res no âmbito do município. 
Abordou temas atuais no 
aspecto mulher e sociedade. 
Apesar de tantas conquistas, 
avanços nas lutas, da mobi-

lização feminina, ainda tem 
muito o que mudar com re-
lação aos direitos da mulher, 
um tema que ainda precisa 
ser bastante debatido na so-
ciedade. (Foto: assessoria 
de comunicação/ PMTO).
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Gerais
Minas e ArcelorMittal 
assinam protocolo de 

intenções para R$ 4,3 bi em 
investimentos no estado

O governador Ro-
meu Zema assinou, nesta 
quarta-feira (24/11), pro-
tocolo de intenção com a 
empresa ArcelorMittal 
para investimentos de 
R$ 4,3 bilhões em Mi-
nas Gerais. Os aportes 
serão feitos até 2024, na 
unidade de Monlevade, 
no município de João 
Monlevade, e na Mina 
de Serra Azul, em Ita-
tiaiuçu, na região Cen-
tral. A previsão é de que 
sejam gerados 1.350 no-
vos postos de trabalho.

Com os recursos, 
a planta de Monlevade 
quase dobrará a capa-
cidade produtiva, pas-
sando de 1,2 milhão de 
toneladas/ano de aço 
bruto para 2,2 milhões 
de toneladas/ano em 
2024. Já a Mina de Serra 
Azul terá sua produção 
praticamente triplicada, 
saindo de 1,6 milhão de 
toneladas/ano para 4,5 
milhões de toneladas/
ano de minério de ferro.

Zema destacou as 
ações de seu governo 
para transformar Minas 
Gerais no estado mais 
atraente e propício para 
novos investimentos. 
Durante a sua gestão, 
foram atraídos mais 
de R$ 150 bilhões em 
investimentos priva-
dos para Minas Gerais. 
“Fico muito satisfeito 
em assistir empresas 
como a ArcelorMittal, 
que está há mais de cem 
anos operando em Mi-
nas Gerais, acreditarem 
e investirem no nosso 
estado. São mais de R$ 
4,3 bilhões que serão 
investidos para aumen-
tar a capacidade de pro-
dução de aço e também 
de mineração. O nosso 
governo tem trabalha-
do no sentido de atrair 
novos investimentos e 
gerar empregos, porque 
é o que o mineiro mais 
almeja: ter um emprego 
digno. Temos avançado 
naquilo que é possível 
para desburocratizar 
vários procedimentos, 
atender o setor priva-
do com mais agilidade 
e simplificarmos mui-
tas normas. Minas Ge-
rais está caminhando 

de forma acelerada para 
ser o estado onde será 
mais fácil empreender”, 
ressaltou o governador.

O investimento reali-
zado pela ArcelorMittal, 
líder mundial em produ-
ção de aço, reforça o com-
prometimento da empresa 
com Minas Gerais, com 
o Brasil e com as co-
munidades que abrigam 
suas operações. "Tam-
bém reforçamos nossa 
confiança no crescimento 
da demanda de aço por 
parte do mercado. Como 
consequência de todos es-
ses investimentos, haverá 
nova oferta de vagas de 
empregos permanentes 
e um impacto positivo 
para sociedade", declara 
o presidente da Arce-
lorMittal Brasil e CEO 
ArcelorMittal Acos Lon-
gos Latam e Mineração 
Brasil, Jefferson de Paula.

Também participa-
ram da cerimônia de as-
sinatura os secretários de 
Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Fer-
nando Passalio, da Fa-
zenda, Gustavo Barbosa, 
e o diretor-presidente da 
Agência de Promoção de 
Investimento e Comér-
cio Exterior de Minas 
Gerais (Indi), João Paulo 
Braga, além de repre-
sentantes da empresa.

Empregos - Quan-
do as plantas estiverem 
operando com plena ca-
pacidade, em 2024, serão 
1.350 novos postos de 
trabalho a serem pre-
enchidos, preferencial-
mente, pelos moradores 

das comunidades que 
abrigam as unidades. Do 
total de posições, 650 
novos trabalhadores serão 
contratados para a Usi-
na de Monlevade e 330 
para a Mina do Andra-
de, enquanto 370 novos 
profissionais irão atuar 
na Mina de Serra Azul.

As obras de am-
pliação da unidade de 
Monlevade e da Mina 
de Serra Azul também 
vão gerar empregos tem-
porários pelas constru-
toras e empresas tercei-
rizadas contratadas. A 
previsão é que, no pico 
das obras, 5 mil pessoas 
estejam trabalhando em 
Monlevade e 2,5 mil em 
Serra Azul, totalizando 
7,5 mil trabalhadores.

Workplace -  Na 
oportunidade, o gover-
nador Romeu Zema tam-
bém conheceu o novo 
workplace da produtora 
de aço. O novo espaço 
- localizado no bairro 
Funcionários, na capital 
mineira - é símbolo do 
processo de moderniza-
ção e mudança cultural 
pelo qual a empresa está 
passando, que contempla 
agora estações de trabalho 
compartilhadas e mais 
modernas. O projeto ar-
quitetônico foi planejado 
para desenvolver ativida-
des criativas e colaborati-
vas, com locais especiais 
de reunião, treinamentos, 
desenvolvimento e con-
vívio social, além da área 
específica para refeitó-
rios. (Imagens: Cristiano 
Machado/Imprensa MG).

Estão previstos mais de 1,3 mil novos postos de trabalho para a ampliação 
da unidade em João Monlevade e da mina Serra Azul, em Itatiaiuçu

Sob comando de Rodrigo 
Pacheco, piso nacional da 
enfermagem é aprovado

Prefeito Daniel Sucupira 
ministrou palestra em 

encontro da Organização 
Internacional do Trabalho

Sob a condução do 
presidente Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), o Senado 
aprovou, na quarta-feira 
(24/11/2021), o Projeto de 
Lei (PL) 2.564/2020 que al-
tera a Lei 7.498, de 1986, e 
institui o piso salarial nacio-
nal para enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfer-
magem, além de parteiras, 
das redes pública e privada.

De autoria do senador 
Fabiano Contarato, o proje-
to fixa em R$ 4,7 mil o piso 
mínimo para enfermeiros, 
R$ 3,3 mil para técnicos e 
R$ 2,3 mil para auxiliares e 
parteiras. A proposta estabe-
lece que os valores deverão 
ser praticados pela União, 
estados, Distrito Federal e 
municípios, bem como por 
instituições particulares. 
O relatório, aprovado por 
unanimidade, foi feito pela 
senadora Zenaide Maia. A 
matéria segue para análise 
da Câmara dos Deputados.

Lei Paulo Gustavo - 
O Plenário também apro-

O prefeito de Teófilo 
Otoni, Daniel Sucupira, 
participou nesta quinta-
-feira (25/11), como pa-
lestrante na 12ª edição da 
Academia sobre Econo-
mia Social e Solidária. O 
convite veio do escritório 
no Brasil da Organização 
Internacional do Trabalho 
– OIT, que apresentou ao 
prefeito Sucupira discor-
rer numa sessão plenária 
virtual sobre o tema “Lo-
calizando Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável: Economia Social e 
Solidária (ESS) como ga-
tilho do Desenvolvimen-
to Econômico Local”. 

A sessão da qual Su-
cupira conduziu visou 
oportunizar a discussão e 
a troca de ideias sobre os 
princípios e valores fun-
damentais da ESS com o 
objetivo de criar um nível 
comum de conhecimen-
to e compreensão entre 
todos os participantes e 
entre as diferentes áre-
as temáticas e políticas 
cobertas pela Academia.

Foi a primeira vez 
que o chefe do Executivo 
de Teófilo Otoni palestrou 
em um evento da ONU, 

vou, por unanimidade, o 
Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 73, de 2021, 
de autoria do senador Pau-
lo Rocha, que libera R$ 
3,8 bilhões para atenuar 
os impactos econômicos e 
sociais da pandemia sobre 
o setor cultural. Conhecida 
como Lei Paulo Gustavo, 
a matéria além de uma 
homenagem ao ator, fale-
cido em maio deste ano em 
decorrência da Covid-19, 
também aperfeiçoa a Lei 
Aldir Blanc e é dedicada 
a salvar a arte e a cultura 
do País. A proposta, rela-

tada pelo senador Eduardo 
Gomes, repassa dinhei-
ro da União para ações 
emergenciais culturais nos 
estados, Distrito Federal 
e municípios. A matéria 
segue para análise dos 
deputados federais.

Foi enviado à promul-
gação o Projeto de Decreto 
Legislativo (PDL) 988, de 
2021, que aprova um acordo 
entre o Brasil e a República 
Moldova. Relatado pelo se-
nador Nelsinho Trad, com o 
objetivo de facilitar a circu-
lação de pessoas de ambos 
os países nos territórios.

tendo em vista que a OIT 
é uma agência das Nações 
Unidas. As cooperativas 
são uma das organiza-
ções mais importantes 
no campo da economia 
solidária, o prefeito tem 
graduação na área, é en-
tusiasta da cooperação 
como estratégia de desen-
volvimento sustentável 
e criou uma secretaria 
destinada a implemen-
tar e fomentar esse jeito 
diferente de produzir, 
comprar, vender e con-
sumir produtos, denomi-
nado economia solidária.

Teófilo Otoni está 
entre as poucas cidades 

do país que desenvolvem 
ações relacionadas à eco-
nomia popular solidária, 
sendo o único prefeito do 
Brasil convidado para pa-
lestrar na edição 2021 da 
Academia Internacional 
sobre Economia Social 
e Solidária. Tais caracte-
rísticas fazem do prefeito 
de Teófilo Otoni reconhe-
cido através do trabalho 
executado com a secretá-
ria Joana Louback à fren-
te e representando o mu-
nicípio na Rede Nacional 
de Gestores em Economia 
Social e Solidária. (Infor-
mações/Foto: Assessoria 
de comunicação/ PMTO).
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Gerais
Regulamento técnico de 
identidade e qualidade 
do queijo Cabacinha foi 
apresentado em Itaobim

Nesta quinta-feira 
(25/11), em Itaobim, no 
Vale do Jequitinhonha, 
foi apresentado o Re-
gulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade 
do Queijo Cabacinha. O 
documento vai subsidiar 
a criação de uma regu-
lamentação para o pro-
duto, típico da região. A 
expectativa é incentivar a 
agregação de valor deste 
tipo de queijo e facilitar 
a comercialização. O pre-
sidente da Emater-MG, 
Otávio Maia, participou 
do evento, que foi re-
alizado na Associação 
Atlética Banco do Brasil 
(AABB) do município, 
na Avenida São Roque 
872, a partir das 13h.

"Com a publicação 
do regulamento técnico 
do queijo Cabacinha, os 
produtores poderão regis-
trar suas queijarias e, com 
isso, comercializar seus 
queijos fora dos municí-
pios onde são produzidos 
e em outros estados do 
Brasil, tendo oportuni-
dades e ganhos em seus 
negócios. A formalização 
inspira confiança no con-
sumidor, fortalece a ca-
deia produtiva e promove 
a qualidade do produto", 
explica Luziane Dias de 
Oliveira, coordenadora 
técnica regional da Ema-
ter-MG em Almenara.

O queijo Cabacinha 

é produzido artesanal-
mente por agricultores 
familiares, e além de 
ser um dos expoentes 
da cultura gastronômica 
mineira, tem grande re-
levância socioeconômica 
para a região Nordeste 
de Minas Gerais. Produ-
zido a partir do leite cru, 
acrescido de coalho e fer-
mento láctico, o queijo é 
moldado manualmente 
em um formato que se 
assemelha a uma cabaça, 
o fruto da cabaceira que, 
quando maduro, é utili-
zado como recipiente e 
para a fabricação de ins-
trumentos musicais. De-
pois de salgado em uma 
salmoura, o Cabacinha é 
pendurado para secar e 
maturar durante sete dias.

Reconhecimento - 
Em 2014, a Empresa de 
Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado 
de Minas Gerais (Emater-
-MG) realizou o estu-
do de caracterização do 
queijo Cabacinha em cin-
co municípios: Cachoeira 
do Pajeú, Comercinho, 
Itaobim, Medina e Pedra 
Azul. Essa região foi re-
conhecida pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária 
(IMA) como produtora 
do queijo Cabacinha, por 
meio da Portaria IMA 
Nº 1403. Depois, outros 
quatro municípios so-
licitaram a inclusão na 

região produtora: Divisó-
polis, Jequitinhonha, Joa-
íma e Ponto dos Volantes. 
Foi, então, realizada uma 
nova caracterização, re-
conhecida pelo IMA, 
em 2021, por meio da 
Portaria IMA Nº 2087.

O trabalho de carac-
terização realizado pela 
Emater-MG envolve o 
diagnóstico da forma de 
produção e os levanta-
mentos histórico, cultu-
ral e da caracterização 
integrada do meio físico. 
"Além disso, a empresa 
vai contribuir no estu-
do, que será realizado 
pela Epamig (Empresa 
de Pesquisa Agropecu-
ária de Minas Gerais), 
da caracterização do 
queijo Cabacinha, em 
seus parâmetros físicos, 
físico-químicos, micro-
biológicos e sensoriais", 
informa a coordenadora 
técnica da Emater-MG 
Luziane Dias de Oliveira.

Além das contribui-
ções na caracterização 
das regiões produtoras 
do queijo, a Emater-MG 
orienta os produtores no 
processo da implantação 
das Boas Práticas Agro-
pecuárias e Boas Práticas 
de Fabricação, e na le-
galização das queijarias. 
(Assessoria de Comu-
nicação da Emater-MG 
- Jornalista responsá-
vel: Miriam Fernandes).

Documento vai contribuir para a regulamentação do 
produto, típico do Vale do Jequitinhonha

Regulamentação do banco de empregos para vítimas de violência 
também foi demanda apresentada em audiência

Representantes 
pedem mais efetivo e 

delegacias de mulheres

Deputados e represen-
tantes da sociedade civil 
pediram que o Governo de 
Minas e o governo federal 
priorizem ações para com-
bater a violência contra a 
mulher. Os pedidos ocor-
reram durante audiência 
pública da Comissão de De-
fesa dos Direitos da Mulher 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
realizada nesta quarta-feira 
(24/11/21) e que debateu 
casos de feminicídio no 
Norte e Noroeste de Minas. 

Requerente da realiza-
ção da reunião, a deputada 
Leninha lembrou sete casos 
de feminicídio consumado 
que ocorreram nas regiões 
mineiras este ano, com des-
taque para o assassinato de 
uma jovem de 23 anos em 
Brasília de Minas (Nor-
te), morta pelo namorado 
na madrugada da última 
terça-feira (23). “Nosso 
Estado está em segundo 
lugar no ranking nacional 
de violência contra a mu-
lher, é um dos estados mais 
violentos do País para uma 
mulher viver. Precisamos 
de campanhas de prevenção 
e informação, de políticas 
efetivas, de um monito-
ramento sério das regiões 
onde o índice de violência 
aumenta a cada dia, indican-
do onde podemos intervir 
de maneira mais organiza-
da e orquestrada”, pediu. 

Já a deputada Ana Paula 
Siqueira pediu que o Gover-
no de Minas regulamente a 
Lei 23.680, de 2020, que 
cria o banco de empregos 
para mulheres vítimas de 
violência, o mais rápido 
possível. A parlamentar é 
autora do Projeto de Lei 
(PL) 176/19, que deu origem 
a essa lei. “Precisamos de 
ações concretas que possam 
de fato salvar essas mulhe-
res e permitir que quebrem 
o ciclo de violência por 
meio da autonomia finan-
ceira”. O deputado Celinho 
Sintrocel pediu que o go-
verno federal execute ações 
de mobilização no sentido 

de diminuição dos crimes. 
“Estamos aguardando, mas 
pouca coisa tem sido feita. 
Aqui em Minas, por meio 
da ALMG e da nossa Po-
lícia, buscamos mobilizar 
os poderes públicos. Mas 
nenhuma ajuda tem vin-
do do governo federal”. 

Agressores teriam cer-
teza da impunidade - A 
vice-presidente da Asso-
ciação do Coletivo de Mu-
lheres do Norte de Minas, 
Maria de Lourdes de Souza 
Nascimento, ressaltou a 
importância de se investir 
em campanhas educativas 
e na efetiva punição dos 
agressores. “Sinto que hoje 
a Lei Maria da Penha está 
menos valorizada, muitos 
homens preferem ser con-
denados por ela do que por 
outras legislações, como a 
Lei do Feminicídio. Eles 
tem certeza da impunida-
de, muitos respondem em 
liberdade e nada acontece 
de fato. Violência contra a 
mulher tinha de ser crime 
inafiançável, como aconte-
ce com os homens que não 
pagam pensão alimentícia”.

Ela também pediu a 
criação de mais delega-
cias de mulheres na região, 
com policiais que tenham 
sensibilidade para atender 
às mulheres com conforto 
e acolhimento no momen-
to da denúncia. “Com a 
pandemia cresceu muito a 
violência, jornada de traba-
lho de 24 horas para as mu-
lheres, nas quais, ainda por 
cima, muitos homens des-
carregam seu ódio. E nada 
acontece com os agressores, 
quando saímos dessas rela-
ções somos mortas. Temos 
direito de ser felizes do jeito 
que quisermos e esse direi-
to precisa ser garantido”. 

A psicóloga e educa-
dora social do Centro de 
Referência em Direitos Hu-
manos do Norte de Minas, 
Luciana Canela Sales Pai-
xão, apresentou algumas 
ações da rede de enfrenta-
mento à violência contra 
as mulheres em Montes 

Deputados pediram por ações efetivas dos governos 
estadual e federal, para reduzir os casos de violência 

doméstica em Minas - Foto: Clarissa Barçante

Claros. Ela reforçou a ne-
cessidade de fortalecimento 
do Centro de Referência 
de Atendimento à Mulher 
(CRAM), que atualmente 
não possui nem carro nem 
assessoria jurídica própria.

“Sentimos falta de mais 
efetivo na Prevenção à Vio-
lência Doméstica (PPVD), 
de uma patrulha especializa-
da. Queremos que o CRAM 
seja formalizado como uma 
política pública municipal 
de combate à violência. 
E precisamos pensar nas 
mulheres que estão tendo 
que lidar com a violência e 
a insegurança alimentar de 
suas famílias. Os pedidos 
de gás de cozinha e enxoval 
para bebês são recorrentes. 
Muitas estão cozinhando 
com álcool e colocando 
a própria vida em risco”. 

Agressores em casa 
- Chefe da Seção de Ope-
rações da 11ª Região de 
Polícia Militar - Montes 
Claros, major PM Weling-
ton Eduardo Mourão Fer-
reira esclareceu que mais 
de 50% das ocorrências 
que a Polícia atende de 
violência contra a Mulher 
na região Norte são em 
residências e os agressores 
usam armas brancas para 
a agressão. “É Importante 
conscientizarmos vizinhos 
e parentes a denunciarem 
também. E é urgente que 
o Estado implemente um 
monitoramento contínuo, 
é uma importante ferra-
menta que precisa atuar 
em todo o território para 
impedir os crimes. Tive-
mos mais de 700 mulheres 
atendidas na Prevenção 
à Violência Doméstica e 
hoje estudamos os boletins 
de ocorrência em busca de 
padrões que possam nos 
ajudar a antecipar riscos”. 

Já o Chefe do Estado-
-Maior da 16ª Região de 
Polícia Militar – Unaí, 
major PM Walter Carlaid 
Borges enfatizou que a força 
policial tem sido treinada 
para atender os casos de 
violência doméstica e acom-
panhar o desenrolar das 
ocorrências caso a caso. “A 
rede é a melhor opção que 
temos para achar soluções 
em conjunto, precisamos 
ampliar e fomentar a criação 
de redes em todas as cidades 
da região. Pelo que percebe-
mos, a mulher se vê limitada 
em razão de dependência 
financeira, especialmente. 
Isso dificulta que saiam 
dos relacionamentos”. 



5Sexta-feira, 26 de novembro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais
Mantida justa causa de 
trabalhadora que furou 
a fila da vacina contra a 

Covid-19 em BH
A Justiça do Traba-

lho manteve a justa causa 
aplicada à trabalhadora que 
tomou a vacina contra a 
Covid-19 antes do tempo 
previsto na cronologia 
estabelecida. Segundo a 
empregadora, a profis-
sional se aproveitou do 
fato de prestar serviços à 
tomadora, que é fundação 
pública federal da área da 
saúde, para burlar o plano 
de vacinação e tomar inde-
vidamente a vacina, “o que 
configura mau procedi-
mento, nos termos do arti-
go 482, alínea b, da CLT”.

A reclamante alegou 
que foi dispensada de for-
ma irregular, uma vez que 
não cometeu falta a ensejar 
a aplicação da penalidade 
máxima. Por isso, ingres-
sou com ação trabalhista 
pedindo a reversão da justa 
causa. Mas, ao decidir o 
caso, a juíza Liza Maria 
Cordeiro, em atuação na 
33ª Vara do Trabalho de 
Belo Horizonte, deu razão 
ao empregador e confirmou 
a justa causa por mau pro-
cedimento da trabalhadora.

Segundo a julgadora, 
é incontroverso nos autos 
que, em 24/4/2021, a ex-
-empregada foi vacinada 
contra a Covid-19, como 
trabalhadora da área de 
saúde, mediante a apre-
sentação de declaração 
informando que prestava 
serviços à fundação. “Po-
rém, ela ocupava o cargo 
de técnica em secretaria-
do, de natureza eminen-
temente administrativa, 
em estabelecimento não 
vinculado à prestação de 
serviço de saúde”, frisou. 
A própria trabalhadora 
reconheceu, em depoi-
mento, que “trabalhava 
no setor de engenharia da 
Fundação, que se trata de 
um prédio administrativo”.

Conforme notícia ex-
traída do site da Prefeitura 
de Belo Horizonte, a va-
cinação dos trabalhadores 
da saúde com idade de 39 
anos ou mais foi iniciada 
em 24/04/2021 e, para ter 
direito ao recebimento da 
vacina, era necessário o 
cumprimento de alguns 
requisitos. Entre eles, ser 
trabalhador da saúde em 
atividade em estabeleci-
mentos de saúde de Belo 
Horizonte, ter preenchido 
o cadastro para a vacinação 
de trabalhadores da saúde, 
de forma válida, até às 
23h59 do dia 13 de abril, 
e ter completado 39 anos 
ou mais até 30 de abril.

Segundo a juíza, os 
requisitos estabelecidos 

pela Prefeitura de Belo 
Horizonte para a vacinação 
dos profissionais de saúde 
evidenciam que a autora 
não se enquadrava no gru-
po prioritário. “Tendo em 
vista que não laborava em 
estabelecimento de saúde, 
nem se enquadrava como 
trabalhadora de saúde em 
serviço de saúde, na for-
ma referida, inclusive na 
documentação por ela ane-
xada aos autos”, ressaltou.

Além disso, foi de-
monstrado no processo que 
a fundação editou ofícios 
circulares encaminhados 
aos servidores e colabora-
dores, informando que foi 
elaborado o Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação Contra a Co-
vid-19 (PNO), para esta-
belecer uma estratégia de 
enfrentamento à pandemia 
no país e um Plano de Va-
cinação. A juíza observou 
que, por meio do comunica-
do da fundação, a entidade 
esclareceu aos servidores 
e colaboradores que não 
havia orientação para que 
esses fossem vacinados em 
desobediência aos crité-
rios estabelecidos no pla-
no nacional de vacinação.

A própria nota técnica 
anexada pela reclamante 
ao processo indica que a 
referência a “demais traba-
lhadores da saúde” visava 
contemplar aqueles “com 
risco de adoecimento em 
função da sua atividade”. 
“Ou seja, destinava a prio-
ridade, à época, àqueles que 
atuavam na assistência ou 
em contato com pacientes, 
situação diversa das atri-
buições da autora, a qual 
sequer tinha contato com 
público externo”, ressal-
tou a juíza na sentença.

Além disso, ficou evi-
denciado que a ex-emprega-
da, ao solicitar a declaração 
de vinculação ativa de pres-
tação de serviços à funda-
ção, foi informada pelo 
seu supervisor de que não 
tinha direito à vacinação 
como trabalhadora da área 
da saúde. Nesse sentido, 
são também as declarações 
prestadas por um servidor. 
Segundo a testemunha, a 
reclamante chegou a pro-

curar o depoente para in-
formar sobre o processo 
de cadastramento e que, na 
oportunidade, informou que 
os empregados que traba-
lhavam naquela unidade não 
se encaixavam nos requisi-
tos exigidos para enquadra-
mento no grupo prioritário.

Segundo a julgadora, 
ficou demonstrado que a 
profissional, ao obter a res-
posta negativa do servidor, 
optou por pleitear a declara-
ção de prestação de serviços 
na autarquia e apresentá-la 
à Prefeitura de Belo Hori-
zonte, “induzindo, assim, 
os servidores do Posto de 
Saúde a concluir que ela 
laborava como trabalhado-
ra da saúde, cumprindo os 
requisitos do plano de va-
cinação”, observou a juíza.

Na visão da magis-
trada, o fato de efetuar o 
cadastro junto à Prefeitura 
da capital e de ter sido au-
torizada a sua vacinação na 
condição de integrante do 
grupo prioritário não afasta 
a irregularidade apontada. 
“As informações prestadas 
são realizadas por quem 
promove a inscrição, po-
dendo, inclusive, ser esse 
responsabilizado em outras 
esferas pela burla aos crité-
rios de prioridade de vacina-
ção”, esclareceu a julgadora.

Dessa forma, tendo em 
vista o conjunto probatório 
produzido, a sentença re-
putou caracterizada a justa 
causa e referendou a dis-
pensa motivada, no caso. “A 
conduta obreira foi grave o 
suficiente para quebrar a re-
lação de fidúcia havida entre 
as partes e denota violação 
direta ao princípio da boa-fé 
inerente ao contrato de traba-
lho, tornando insustentável 
a manutenção do contrato 
de trabalho, o que autoriza a 
aplicação da justa causa pre-
vista na alínea b do artigo 482 
da CLT, ainda que a prática 
tenha sido dirigida à muni-
cipalidade”, ressaltou. Os 
julgadores da Quinta Turma 
do TRT-MG negaram provi-
mento ao recurso da trabalha-
dora. Não cabe mais recurso 
dessa decisão. O processo 
já foi arquivado definitiva-
mente. (Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região).

Rede de Notícias
MTP cobra criação 

de políticas públicas - 
Os municípios de Teófi-
lo Otoni, Jequitinhonha, 
Almenara, Novo Oriente 
de Minas e Joaíma foram 
acionados pela unidade do 
Ministério Público do Tra-
balho (MPT) em Teófilo 
Otoni para implementar 
políticas efetivas de com-
bate ao trabalho infantil 
e de proteção do trabalho 
de adolescentes. Da ini-
ciativa, até o momento, o 
MPT obteve o deferimento 
de três liminares, obri-
gando os Municípios de 
Jequitinhonha, Almenara 
e Joaíma a reverem suas 
práticas. Os três municí-
pios (Jequitinhonha, Al-
menara e Joaíma) que não 
concordaram em ajustar 
suas condutas administra-
tivamente foram acionados 
judicialmente, por meio de 
ações civis públicas (ACP) 
com pedidos liminares, 
todas deferidas pela Jus-
tiça do Trabalho. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

 
Inflação impacta pe-

quenos negócios - Gra-
ças aos imunizantes, as 
internações e mortes pelo 
coronavírus caíram radi-
calmente e os governos 
reduziram as restrições de 
circulação em todos os es-
tados do Brasil. Mas, quan-
do as pequenas empresas 
abriram as portas se depa-
raram com outra realidade: 
a escalada da inflação. De 
acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o 
Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
acumula alta de 10,67% 
nos últimos 12 meses. 
A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 
tem divulgado aumentos 
consecutivos. O preço mé-
dio da gasolina nos postos 
do país chega a R$6,753, 
mas já pode ser encon-
trado por R$7,999 em al-
guns locais. No acumulado 
do ano, o encarecimento 
foi de 50,6%. (Edição do 
Brasil – Belo Horizonte)

Procon monitora 
postos - A Câmara Mu-
nicipal de Juiz de Fora 
debateu, nesta semana, os 
altos preços dos combustí-
veis praticados na cidade. 
Durante a audiência pú-

blica, o superintendente 
da Agência de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon), Eduardo Floria-
no, afirmou que o órgão 
tem monitorado a situação, 
inclusive, possíveis abusos 
na lucratividade dos 70 
postos de gasolina em fun-
cionamento na cidade. As 
discussões aconteceram 
durante a sessão realizada 
a pedido dos vereadores 
Juraci Scheffer, Marlon Si-
queira e Zé Márcio Garo-
tinho. O vereador Marlon 
Siqueira sugeriu a criação 
de um aplicativo em que 
os consumidores poderiam 
ter informações facilitadas 
sobre os preços de gasoli-
na, etanol e diesel prati-
cados na cidade. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Queda na produção 
- Depois de superar o 
período mais crítico da 
pandemia e apresentar 
recuperação acima do 
esperado, a indústria mi-
neira tem perdido o fôle-
go nos últimos meses. A 
acomodação da demanda 
associada à escassez e 
aumento dos custos com 
matérias-primas, além 
do cenário de aumento 
do desemprego, alta das 
taxas de inflação e dos 
juros e as tensões po-
líticas e institucionais, 
têm contribuído para a 
desaceleração do setor. 
E até mesmo as expec-
tativas para os próximos 
seis meses, apesar de 
se manterem positivas 
pela 17ª vez consecutiva, 
estão menos otimistas, 
dadas as dificuldades 
enfrentadas pelo setor. 
É o que mostra a Sonda-
gem Industrial, divulga-
da ontem pela Federação 
das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fie-
mg). (Diário do Comér-
cio – Belo Horizonte)

MG tem a menor 
renda do Sudeste - O 
rendimento médio mensal 
do mineiro é o menor do 
Sudeste do País. Os dados 
da pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) rela-
cionados aos rendimen-
tos das famílias de Minas 
Gerais revelam que, em 
2020, aquelas pessoas que 
têm algum tipo de renda 
no Estado tiveram ga-
nhos de R$ 1.983, enquan-
to o rendimento médio 
do brasileiro chega a R$ 
2.213. Obtido por meio 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), 
o levantamento é realizado 
junto a pessoas a partir de 
14 anos, que sinalizem 
diversos tipos de rendi-
mentos (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

Ações para valoriza-
ção da cultura negra - O 
Dia da Consciência Negra, 
comemorado neste fim de 
semana, tem sido utilizado 
pelas escolas da rede públi-
ca como oportunidade para 
trabalhar o tema com os 
alunos, contribuindo para 
que o debate seja feito. As 
estratégias passam pela va-
lorização da cultura negra e 
o combate ao racismo. As 
iniciativas desenvolvidas 
pelas unidades de ensino 
atendem às leis 10.639/03 
e 11.645/08, que tratam da 
importância e obrigatorie-
dade de se trabalhar a temá-
tica nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e 
médio. Em Cataguases, nas 
escolas estaduais Francisco 
Inácio Peixoto e Professor 
Quaresma, o projeto “Lu-
gar de Preto” está sendo de-
senvolvido com os alunos 
para promover uma educa-
ção antirracista e celebrar a 
data. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)
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Segurança Pública
Homem é preso por porte 
ilegal de arma de fogo no 

Bairro Palmeiras

PM de Teófilo Otoni 
recupera moto roubada 

em Governador Valadares

Polícia Militar apreende 
arma de fogo na zona 
rural de Novo Cruzeiro

Polícia Civil cumpre 
mandado judicial e prende 
mulher em Teófilo Otoni

Teófilo Otoni - Na 
quarta-feira (24/11), a 
Polícia Militar realizou 
uma operação no Bair-
ro Palmeiras, e na Rua 
Júlio Costa, os militares 
abordaram um indivíduo 
em atitude suspeita. Sub-
metido a busca pessoal foi 
localizado na sua cintura 
um revólver calibre 38.

O homem foi preso 
em flagrante por porte 
ilegal de arma de fogo, e 
encaminhado à delegacia 

A Polícia Militar rea-
lizava uma operação “Ba-
tida Policial”, na noite 
de quarta-feira (24/11), 
no Bairro Bela vista, em 
Teófilo Otoni, quando os 
militares das motos de 
apoio à Base de Segu-
rança Norte perceberam 
que transitava na via uma 
motocicleta sem placa e 
fizeram a abordagem, e 
ainda foi constatado que 
o condutor é inabilitado. 
O veículo foi apreendido, 
e o condutor liberado.

Alguns minutos de-
pois, foi lançado no sis-
tema que a motocicleta 

Durante operação da 
Polícia Militar na quarta-
-feira (24/11), em Novo 
Cruzeiro, os militares rece-
beram denúncias anônimas 
informando que no interior 
de uma casa na zona rural 
da cidade, teria uma arma 
de fogo. A equipe foi ao 
local, fez contato com 
o morador, que após ser 
cientificado do teor da 
denúncia, disse que o seu 
irmão deixou uma arma 
de fogo no quarto e foi 
embora para o Estado de 
São Paulo, e autorizou o 
acesso da PM em sua casa.

Durante as buscas, foi 
apreendida uma espingar-

de Polícia Civil, junto 
com o material apreen-
dido, para demais pro-

vidências de polícia ju-
diciária. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

havia sido roubada em 
Governador Valadares. O 
roubo ocorreu na saída de 
um estacionamento de su-
permercado. O autor pos-
sivelmente simulou estar 
armado, o motociclista e 

a passageira desceram do 
veículo e a moto foi subtra-
ída. Agora, a polícia segue 
com diligências para tentar 
prender o autor. (Informa-
ções/Foto: PMMG/ 19º 
Batalhão de Teófilo Otoni).

da polveira de fabricação 
caseira, descarregada e 
sem indícios de uso recen-
te. A arma foi encaminhada 
à delegacia de Polícia Civil 
de Novo Cruzeiro para as 
providências de polícia 

judiciária. Equipe Patru-
lha Rural: tenente Thalles, 
sargento Paulo Cristiano 
e cabo Ruan. (Informa-
ções/Foto: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).

Polícia Civil conclui 
investigação de roubo 

praticado contra 
caminhoneiro na BR-116

Medina - A Polícia 
Civil de Minas Gerais, 
por meio da delegacia 
de Medina, no Vale do 
Jequitinhonha, concluiu 
nesta semana o inqué-
rito policial que apurou 
a prática do crime de 
roubo contra um ca-
minhoneiro. O crime 
ocorreu na madrugada 
de 24/05/2017, no km 
74 da Rodovia BR-116, 
município de Medina.

O veículo transita-
va no sentido decres-
cente da rodovia (sen-
tido Bahia), o caminho-
neiro fez uma parada, e 
neste momento foi sur-
preendido por três in-
divíduos, armados, que 
subiram nos estribos do 
veículo e anunciaram o 
roubo. Os indivíduos 
entraram na cabine e 
subtraíram o aparelho 
celular e R$ 1.500,00 
da vítima. Na ocasião, 
a Polícia Militar e a 
Polícia Rodoviária Fe-
deral conseguiram cap-
turar em flagrante dois 
indivíduos apontados 
como autores, à época 
com 19 e 21 anos, e 
uma adolescente, tam-
bém envolvida, que 
já vinham praticando 
roubos  a  caminho-

neiros na localidade.
O inquérito policial 

instaurado prosseguiu 
para completa apuração 
dos fatos e com o trabalho 
investigativo, a Polícia 
Civil identificou o ter-
ceiro indivíduo apontado 
como autor, à época com 
28 anos. Neste ano, após 
levantamentos realizados, 
a Polícia Civil conseguiu 
chegar até o aparelho 
celular subtraído da víti-
ma, que já se encontrava 
danificado, sendo identi-
ficado um quarto envol-
vido, este pela prática 
do crime de receptação.

Segundo o delegado 
de Medina, dr. Thiago 
Passos, “os indivíduos 
apontados como autores 
do roubo possuem vá-
rios registros pela prática 
dos crimes de latrocínio, 

roubo, tráfico de drogas, 
porte ilegal de arma, en-
tre outros. Um deles já 
se encontra preso e um 
outro foragido, ambos 
são alvos da Polícia Civil 
em outras investigações”.

Com a conclusão do 
inquérito policial, os in-
vestigados foram indi-
ciados pela prática dos 
crimes de roubo circuns-
tanciado pelo uso de arma 
de fogo e em concurso 
de pessoas, associação 
criminosa e corrupção de 
adolescentes, podendo ser 
condenados a uma pena 
de mais de 15 anos de 
prisão. O inquérito poli-
cial e o procedimento que 
apurou a conduta da ado-
lescente foram remetidos 
à Justiça. (Informações/
Foto: PCMG/ Dr. Thia-
go de Carvalho Passos).

A Polícia Civil de 
Minas Gerais, por meio 
da Delegacia de Repres-
são ao Tráfico de Drogas 
e Crimes Cibernéticos 
de Teófilo Otoni, cum-
priu mandado de prisão 
preventiva contra uma 
mulher de 36 anos, nesta 
quinta-feira (25/11/2021), 
no Bairro Teófilo Rocha, 
nesta cidade. O manda-
do judicial foi expedido 
pelo Poder Judiciário da 
comarca de Caratinga.

Segundo a Polícia 
Civil, a mulher possui 
passagens pelos crimes 
de estelionato e tentativa 
de homicídio, praticados 
em outras cidades do Es-
tado de Minas Gerais, e 
estava em Teófilo Otoni. 

Após monitoramento re-
alizado pela equipe da 
delegacia, a mulher foi 
localizada e apresentou o 
documento de outra pes-
soa, tentando ocultar sua 
verdadeira identidade.

Outros documentos fo-
ram apreendidos no local da 
abordagem. A investigada 
recebeu voz de prisão e foi 

conduzida até a delegacia 
de polícia, sendo apresen-
tada à autoridade policial 
plantonista. Equipe: Dele-
gada de Polícia: dra. Ma-
riana Grassi Ceolin. Inves-
tigadores: André Luiz, Ri-
cardo Lemos, Rafael Hirle 
e Zeli Luiz. Escrivão: San-
dro Veloso. (Informações: 
PCMG/ Teófilo Otoni).
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013092 - EDUARDO DA MOTA, solteiro, maior, motorista, nascido aos 07/07/1978, no Hospital 

da Santa Casa, natural de Belo Horizonte-MG, residente na Rua José Soriano de Souza, 324, Bairro Bela 
Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e EVA ELISA DA MOTA; e IARA LEITE GUIMARÃES, solteira, 
maior, técnica em enfermagem, nascida aos 13/01/1986, em Três Paus, natural de Teófi lo Otoni-MG, re-
sidente na Rua Joaquim de Paulo Espósito, 420, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ADELMO 
LEITE GUIMARÃES e MARIA LÚCIA SOARES LEITE; 

013093 - LUCAS MARQUES GUNDERMANN, solteiro, maior, instalador, nascido aos 03/06/1998, 
no Hospital Balbina Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Ottomar Bamberg, 151, 
Bairro Jardim Iracema, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de AGNALDO CARLOS GUNDERMANN e LEILA 
CRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA GUNDERMANN; e LAIS SILVA SALLES, solteira, maior, 
recebedora de apostas, nascida aos 10/05/2000, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Altamiro Nunes Leite, 510, Bairro Vila Barreiros, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ELIS-
MAR SALLES LORENTZ e GIRLENE SILVA OLIVEIRA; 

013094 - LUAN GOMES DE AGUILAR, solteiro, maior, trainee, nascido aos 09/09/1997, 
no Hospital São Lucas, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Joaquim Salomão, 60 A, 
Bairro Joaquim Pedrosa, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de OTACILIO GOMES FILHO e MARIA 
NUZIA GOMES DE AGUILAR; e LAURIENE DE JESUS ANDRADE, solteira, maior, enge-
nheira civil, nascida aos 29/10/1995, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófilo Otoni-MG, 
residente na Rua Joaquim Salomão, 15, Bairro Joaquim Pedrosa, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de 
LOURIVALDO MARINHO DE ANDRADE e DARQUILENE DE JESUS; 

Teófi lo Otoni-MG 24/11/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13092 a 13094

013095 - DOMINGOS SILVA, solteiro, maior, trabalhador braçal, nascido aos 18/12/1966, não infor-
mado lugar do nascimento, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Nove, 121 B, Bairro Minas Novas, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GABRIEL ALVES DA SILVA e GEROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA; e 
JOANA DE JESUS SANTOS, solteira, maior, doméstica, nascida aos 24/06/1979, em domicílio, distrito de 
Pedro Versiani, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Nove, 121 B, Bairro Minas Novas, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de JOÃO EMIDIO DOS SANTOS e LINDAURA DE JESUS SANTOS; 

013096 - EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA, divorciado, maior, do lar, nascido aos 
16/03/1966, em Muruci, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Fazenda Saudade, Zona 
Rural, Distrito de Pedro Versiani, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de e PAULINA AMARAL DA 
SILVA; e GISLENE BARBOSA DOS SANTOS, solteira, maior, doméstica, natural de Domi-
cílio, nascida aos 12/02/1976, em domicílio, natural de Ouro Verde de Minas-MG, residente 
na Fazenda Saudade, Zona Rural, Distrito de Pedro Versiani, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de 
JOAQUIM GOMES BARBOSA e ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS; 

Teófi lo Otoni-MG 25/11/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13095 a 13096
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