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Fortes chuvas e ventania 
causaram estragos em 

Teófilo Otoni

Fortes chuvas e ventanias na noite de domingo (28/11), causaram vários transtornos em 
Teófilo Otoni. Pouco mais de 20 minutos de chuvas e ventos fortíssimos, foi o suficiente para 
deixar um rastro de destruição na cidade. Em quase todo o perímetro urbano, caíram árvores 
de grande porte, principalmente na área central, além de telhados de várias casas e placas de 
estabelecimentos comerciais que caíram. Felizmente, sem ocorrência de vítimas. Página 2

Dra. Beatriz Cicci Neves 
é reeleita presidente da 
28ª Subseção da OAB/MG 

de Teófilo Otoni

As eleições da OAB Minas Gerais foram realizadas no sábado (27/11/2021), das 8h 
às 17h, em todo Estado. Na 28ª Subseção da OAB de Teófilo Otoni, a dra. Maria Beatriz 
Cunha Cicci Neves foi reeleita presidente para o próximo triênio na chapa AVANÇAR +, 
com 239 votos (69,3%) contra 106 (30,7%) da chapa adversária encabeçada pelo dr. Ricar-
do Coimbra. A dra. Beatriz é a primeira mulher a presidir a 28ª Subseção da OAB. Página 8

PRF prende homem 
conduzindo moto BROS 

furtada no Espírito Santo
Teófilo Otoni - Agen-

tes da Polícia Rodoviária 
Federal faziam fiscali-
zação na BR-116, saída 
norte da cidade de Teó-
filo Otoni, no domingo 
(28/11), e abordaram uma 
moto Honda/NXR 150 
BROS com placa de Bar-
ra de São Francisco/ ES. 
Em consulta aos sistemas 
informatizados, foi detec-
tado que o veículo encon-
trava-se com ocorrência 
de roubo/furto. Página 6

Equipe do In-Cena se 
reúne com subsecretário 

de Cultura de Minas
Equipe do Instituto 

Cultural In-Cena, de Teó-
filo Otoni se reuniu nesta 
segunda-feira (29/11), em 
Belo Horizonte, com o 
subsecretário de Cultura 
do Estado de Minas Ge-
rais, Maurício Canguçu e o 
diretor de Economia Cria-
tiva da SECULT/MG, José 
Oliveira Júnior. Página 2
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Cidade
Fortes chuvas e ventania causaram 

estragos em Teófi lo Otoni

Fortes chuvas e venta-
nias na noite de domingo 
(28/11), causaram vários 
transtornos em Teófi lo Oto-
ni. Pouco mais de 20 mi-
nutos de chuvas e ventos 
fortíssimos, foi o sufi ciente 
para deixar um rastro de des-
truição na cidade. Em quase 
todo o perímetro urbano, ca-
íram árvores de grande por-
te, principalmente na área 
central, além de telhados de 
várias casas e placas de es-
tabelecimentos comerciais 
que caíram. Várias ruas 
fi caram alagadas. Graças a 
Deus não houve registros 
de vítimas de ferimentos, 
apenas danos materiais.

Ainda durante a noite, o 
prefeito Sucupira mobilizou 
todo o secretariado munici-
pal para prestar assistência 
à população. O secretário 
de Planejamento Marcinho 
da Serraria visitou alguns 
pontos críticos, como a área 
central onde caíram árvo-
res, arrancadas pela raiz, 

devido aos fortes ventos. 
A Rua Epaminondas Otoni 
no centro, a Avenida Luiz 
Boali no Bairro Ipiranga, e 
outras fi caram interditadas 
devido à queda de árvores.

Na Praça Tiradentes, 
na Avenida Francisco Sá, 
Praça do Bairro Grão Pará, 
São Cristóvão, Castro Pires, 
também ocorreram quedas 
de árvores, e isso tudo cau-
sou outro grande problema, 
a falta de energia elétrica 
em grande parte da cidade. 
Alguns semáforos foram 
danifi cados e estão sendo 
reparados por uma equipe 
de trânsito municipal. O 
chefe do setor de Trânsi-
to, Cristian Resende e sua 
equipe percorreram ruas da 
cidade durante a noite de-
baixo de chuva, verifi cando 
os problemas, fazendo a si-
nalização das vias pra evitar 
ocorrência de acidentes. Ele 
constatou queda de árvores, 
postes e peças de semáforos.

O pessoal da CEMIG 

Equipe do In-Cena se reúne com subsecretário de 
Cultura de Minas Gerais, Maurício Canguçu

Equipe do Instituto 
Cultural In-Cena, de Teó-
fi lo Otoni se reuniu nesta 
segunda-feira (29/11), em 
Belo Horizonte, com o 
subsecretário de Cultura 
do Estado de Minas Ge-
rais, Maurício Canguçu 
e o diretor de Economia 
Criativa da SECULT/MG, 
José Oliveira Júnior, para 
debaterem as tratativas 
dos 15 anos do Grupo In-
-Cena de Teófilo Otoni, 
e efetivação do início da 
captação e projeto da Lei 
Estadual de Incentivo à 
Cultura de Minas Gerais 

(Lei nº 22.944), em que o 
Instituto Cultural In-Cena 
aprovou um projeto no 
valor de R$ 1.500.000,00, 
que terá duração de 02 
anos e contemplará vá-
rias ações no Estado.

Também em pauta, fo-
ram debatidos ações junto 
aos municípios atendidos 
pelo In-Cena e ações no 
Estado de Minas Gerais. O 
diretor do Grupo In-Cena, 
André Luiz Dias, fez uma 
avaliação bastante positi-
va da reunião. “Ações fo-
ram pensadas e articuladas 
para continuidade e efeti-

(prestadores de serviços) 
também teve muito trabalho 
durante a noite para resolver 
a questão da falta de energia 
em grande parte da cidade, 
e verificar com urgência, 
locais que poderiam ter fi os 
energizados nas vias públi-
cas. O secretário de Gover-
no, Tarcirlei Mariniello de 
Brito, também foi às ruas 
durante à noite para tomar 
todas as medidas necessá-
rias, atender os chamados 
para amenizar os problemas. 
Ele disse que os telefones da 
defesa civil não param de 

tantos acionamentos, e pe-
diu paciência à população, 
pois foram muitos estragos 
e são inúmeros reparos que 
precisam ser feitos, mas 
garantiu que todas as so-
licitações serão atendidas.

O tenente Gedaías do 
Corpo de Bombeiros disse 
que foram muitos aciona-
mentos. Ele ressalta que 
as chamadas “chuvas de 
vento” foram muito acima 
do que a cidade comporta, 
muitas árvores caíram, mas, 
felizmente não registrou 
casos de vítimas. “A de-

manda está muito grande no 
sentido de fazer liberação de 
vias, principalmente, por-
que tem muita árvore caída 
pelas ruas da cidade”, disse. 
Ele explica que o efetivo do 
Corpo de Bombeiros está 
bastante reduzido, haja vista 
alguns profi ssionais estarem 
em período de férias, e aten-
de Teófi lo Otoni e região.

Disse que a partir de 
hoje (29) está entrando com 
plantão 24 horas com seis 
militares, às vezes com cin-
co, e vai atender as ocorrên-
cias na melhor forma pos-

sível. “Tem muita demanda 
ainda, e nós não consegui-
mos atender durante o ven-
daval de ontem. Temos mais 
de 25 ocorrências em tela, 
que a gente vai atendendo 
na melhor forma possível”. 
Geadaías pede cautela às 
pessoas que estiverem nas 
ruas durante tempestades. 
Procurar abrigo seguro o 
mais rápido possível e não 
ficar debaixo de árvores, 
pois pode ocorrer de cair so-
bre fi ação elétrica e os danos 
serem muito graves. (Fotos: 
Divulgação/ Redes sociais).

vação em 2022. Além de 
oportunizar estreitamento 
de ações entre o estado e 
os vales do Mucuri e Je-
quitinhonha em cidades 
atendidas pelo Instituto 
Cultural In-Cena”, disse.

André Luiz disse que 

o In-Cena começou com 
toda difi culdade que sem-
pre enfrentam os trabalhos 
artísticos, e no interior 
isso é potencializado. In-
formou que, hoje, mais 
de 32 pessoas fazem parte 
da equipe profissional. 

Em 2022 o In-Cena se-
guirá com trabalhos em 
várias regiões do estado 
e do nordeste brasileiro.

Participaram da reu-
nião, o diretor do In-Cena, 
André Luiz Dias; Bruna 
Gonçalves e Tássia Nunes 

da Equilátero Gestão Em-
presarial; o chefe de gabi-
nete da vereadora por Teó-
fi lo Otoni, Eliane Moreira, 
Bruny Murucci, e o diretor 
fi nanceiro do In-Cena, Flo-
risvaldo Júnior. (Informa-
ções/Fotos: André Luiz).

Queda de árvore na Praça Tiradentes

Queda de árvore no Bairro Grão Pará

Peça de semáforo caída próximo à praça da Cemig

Semáforos foram danifi cados pelas fortes chuvas

Ruas fi caram inundadas no Bairro Grão Pará
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Gerais
Secretária de Agricultura 

deve ser questionada 
sobre Sisei Minas Gerais

A regulamentação do 
Sistema Estadual de Ins-
peção e Fiscalização de 
Produtos de Origem Ani-
mal de Minas Gerais (Si-
sei-MG), instituído pela 
Lei 23.955, de 2021, deve 
ser um dos temas centrais 
da segunda reunião do 
segundo ciclo do As-
sembleia Fiscaliza, nesta 
terça-feira (30/11/21). 
A secretária de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Ana 
Maria Soares Valenti-
ni, vai prestar contas de 
sua pasta, às 9 horas, no 
Auditório José Alencar, 
na reunião conjunta das 
comissões de Agropecu-
ária e Agroindústria e de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável.

O Assembleia Fis-
caliza é um processo de 
prestação de contas insti-
tuído pela ALMG em que 
secretários de Estado e 
dirigentes de entidades da 
administração direta e in-
direta devem comparecer 
a reuniões das comissões 
para fornecer informa-
ções sobre a gestão de 
suas respectivas áreas. 
Nesta segunda edição do 
ano, eles vão falar sobre 
as ações entre janeiro e 
outubro. O Sisei já foi um 
dos assuntos abordados 
no primeiro ciclo, que se 
encerrou em julho. Na 
ocasião, Ana Valentini 
se comprometeu a in-
centivar a formação de 
consórcios municipais 
para prestação de servi-
ços de inspeção sanitária.

O novo sistema abre a 
possibilidade de reconhe-
cimento de equivalência 
entre os Serviços de Ins-
peção Municipais (SIMs), 
geridos por municípios 
individualmente ou por 
consórcios públicos, e o 
prestado pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária 
(IMA). O objetivo é des-
burocratizar a inspeção 
sanitária de queijos, car-
nes, laticínios e mel, favo-
recendo a ampliação dos 
mercados para os produtos 
que tiverem sanidade ates-
tada, garantindo a segu-
rança alimentar dos con-
sumidores e contribuindo 
para o fortalecimento da 
economia local e regional.

Temas relevantes 
- Os deputados que vão 
participar da reunião tam-
bém devem indagar a se-
cretária sobre o andamen-
to e as expectativas sobre 
regulamentos técnicos de 
qualidade e identidade 
de tipos de queijos arte-
sanais e as gestões para 

revisão de leis federais 
que incidem sobre esses 
produtos. Na última reu-
nião do Fiscaliza, Ana 
Valentini reconheceu as 
dificuldades para ofer-
ta de laboratórios para 
análise de queijos e men-
cionou gestões perante o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e o Ministério Pú-
blico. Afirmou, ainda, que 
estava sendo estruturada a 
Rede Mineira de Pesquisa 
em Queijos Artesanais.

Ana Valentini também 
deverá ser indagada sobre 
o andamento de obras 
com recursos de emendas 
populares destinadas ao 
Rio Fanado, na região do 
Vale do Jequitinhonha, 
medidas de reparação e 
prevenção contra efeitos 
de secas e geadas na ca-
deia produtiva do café, 
especialmente na região 
Sul e sobre o processo de 
privatização da Ceasa-MG 
e da gestão do Mercado 
Livre do Produtor (MLP).

Deputada Laura Serrano 
articula investimentos do 

Estado para a UFVJM

Acordo da saúde: veja como aderir, prazos e valores 
das parcelas; adesão já pode ser feita pelo SEI

A Deputada Estadual 
Laura Serrano esteve em 
reunião na Cidade Admi-
nistrativa com o secretário-
-Geral do Estado, Mateus 
Simões; e com o reitor da 
Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri, Janir Soares. O 
objetivo do encontro foi 
buscar recursos para a edu-
cação superior na região 
Nordeste do Estado. Os 
recursos solicitados pela 
deputada Laura Serrano 
serão usados para atender 
as demandas da Universi-
dade com a estruturação 
e expansão dos serviços 
ofertados para os alunos.

Com a iniciativa, a 
UFVJM entrará no Pro-
grama de Apoio às Uni-
versidades Federais de 
Minas Gerais, realizado 
pelo Governo de Minas, 
com o objetivo de garan-
tir maior integração das 
universidades públicas 
federais para desenvolver 
projetos e ações conjuntas 
com a educação básica.

Queremos promover 
a melhoria na qualidade 
de ensino do Estado de 
Minas Gerais por meio de 
investimentos em institui-
ções de ensino superior”, 
explica Laura Serrano, 
que complementa: “O nos-
so ensejo é de promover 
desenvolvimento na re-
gião. O Governo Zema, 

A Associação Mineira 
de Municípios (AMM) 
esclarece aos 853 municí-
pios mineiros que já pode 
ser efetuada a adesão ao 
acordo – firmado pela en-
tidade com o Governo do 
Estado – para o pagamento 
da dívida da Saúde, que 
soma R$ 6,7 bilhões de 
verbas retidas entre 2009 
e 2020. Cada município 
deve manifestar expres-
samente sua intenção em 
aderir, seja ele filiado ou 
não à AMM. A adesão já 
pode ser feita pelo Sistema 
Eletrônico de Informações 
(SEI), conforme passo-
-a-passo elaborado pela 
equipe técnica da AMM. 

A assinatura do termo 
deve ser realizada pelo 

prefeito e também pelo 
procurador do municí-
pio. Após a criação do 
processo de assinatura 
pelo prefeito, o procurador 
também deve fazer o seu 
cadastro no SEI, caso não 
tenha, localizar o número 
do processo criado e pro-
ceder com sua assinatura.

É importante ressaltar 
que o pagamento das par-
celas terá início conforme 
a data de adesão ao acordo 
no SEI. O município que 
aderir ao termo até dia 30 
de novembro receberá a 
primeira parcela no dia 10 
de dezembro; a adesão efe-
tuada até 9 de dezembro, 
terá o pagamento efetuado 
no dia 20 de dezembro; 
e aos que aderirem até 

o dia 16 de dezembro, o 
pagamento será no dia 
27 de dezembro. A AMM 
destaca que, para que a 
primeira parcela seja rece-
bida ainda no ano de 2021, 
os gestores devem ficar 
atentos à data de adesão.

Segundo o termo de 
acordo, o Estado proces-
sará os pagamentos da 
seguinte forma:

• O valor mínimo de 
R$400.000.000,00, a ser 
depositado até o mês de 
dezembro de 2021;

• O valor mínimo de 
R$400.000.000,00, a ser 
depositado entre os meses 
de janeiro e junho de 2022;

• O valor residual será 
pago em 96 parcelas men-
sais e consecutivas, a partir 

de outubro de 2022.
A distribuição dos re-

cursos a serem repassados 
ocorrerá conforme valores 
constantes na planilha, que 
preza pelo pagamento inte-
gral da dívida, nos termos 
da legislação em vigor. 
O pagamento ocorrerá de 
forma proporcional aos 
créditos de cada município 
em relação ao total da dívi-
da e os recursos transferi-
dos deverão ser por meio 
do Fundo Municipal de 
Saúde. Após a assinatura 
do termo, municípios que 
possuem ação judicial es-
tarão desistindo da mesma 
automaticamente. Em caso 
de judicialização das dívi-
das em momento posterior 
à adesão ao acordo por 

por meio do Mateus Si-
mões, fez o compromisso 
em não deixar de atender 
os pleitos da UFVJM. É 
preciso dar mais atenção 
para as obras inacabadas”.

Outra demanda levan-
tada pela parlamentar é a 
necessidade da implanta-
ção do Curso de Gemolo-
gia na instituição. “Um dos 
campus da instituição fica 
em Teófilo Otoni, pouca 
gente sabe, mas o muni-
cípio é a capital brasileira 
das pedras preciosas e 
esta é uma das áreas eco-
nômicas mais relevantes 

da região. O reitor citou, 
inclusive, que já existe o 
corpo docente para atender 
a nossa demanda, e que os 
investimentos serão funda-
mentais para a sua concre-
tização”, salienta Laura.

Laura Serrano fina-
liza dizendo que entre as 
prioridades externadas na 
reunião também está o tér-
mino da Faculdade de Me-
dicina Veterinária de Unaí. 
“O empreendimento trará 
inúmeros benefícios para 
a educação dos mineiros 
e é aguardado pelos mora-
dores da região”, finaliza.

parte do município signa-
tário ou da entidade bene-
ficiada, os pagamentos res-
pectivos serão suspensos.

A AMM destaca que o 
governo de Minas definirá 
mecanismo gerencial e/ou 
orçamentário para identi-
ficação das despesas a que 
se refere o presente acordo, 
de modo a possibilitar o seu 

acompanhamento pelo Tri-
bunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais e demais 
órgãos de controle. O pa-
gamento das dívidas de que 
trata esse acordo ocorrerá 
pela execução das despesas 
empenhadas na unidade 
orçamentária do Fundo Es-
tadual de Saúde do Estado 
de Minas Gerais (FES).

O processo de privatização da Ceasa-MG e a
 gestão do Mercado Livre do Produtor (MLP) também 

devem ser questionados pelos deputados 
Arquivo ALMG - Foto: Clarissa Barçante

A AMM destaca que, para que a primeira parcela seja recebida ainda 
no ano de 2021, os gestores devem ficar atentos à data de adesão

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Gerais
TJMG homologa primeiro Plano de 

Recuperação Extrajudicial de Minas Gerais

O Tribunal de 
J u s t i ç a  d e 
Minas Gerais 
homologou, 

na quinta-feira (25/11), o 
primeiro Plano de Recupe-
ração Extrajudicial (PRE) 
do estado. A homologação 
aconteceu durante sessão 
presencial realizada pela 8ª 
Câmara Cível, em acórdão 
com relatoria da desembar-
gadora Ângela de Lourdes 
Rodrigues. A decisão con-
firmou, em parte, sentença 
proferida pelo juiz Adilon 
Claver de Resende, da 2ª 
Vara Empresarial da Co-
marca de Belo Horizonte.

A Recuperação Ex-
trajudicial é regulamenta-
da pela Lei 11.101/05. O 
instrumento é destacado 
por sua relevância, no que 
se refere aos aspectos so-
cial e financeiro. Credores 
e devedores negociam, 
com autonomia, a fim de 
encontrar um plano de 
recuperação para as em-
presas em débito, que é 
apresentado ao Judiciário, 
para homologação. Com 
a recuperação negociada, 
as empresas poderão dar 
continuidade aos seus tra-
balhos, enquanto honram 
seus débitos. O pedido de 
homologação do PRE foi 
formulado e com o proces-
samento do pedido, foram 
suspensas as ações de fa-
lências e de ações de exe-
cução de créditos sujeitos 
à recuperação extrajudicial 
envolvendo as empresas.

Ao longo do trâmite 
do pedido, diversos cre-
dores vieram aos autos 
requerendo a habilitação 
no processo e apresentan-
do impugnações contra 
a homologação do PRE. 
Diante da complexidade 
do caso e da quantidade 
de credores - aproximada-
mente 600 -, foi nomeado 
um administrador judicial 
e um perito contador para 
auxiliar tecnicamente o Ju-
ízo de Primeira Instância.

Concedida a oportu-
nidade de manifestação 
de todos os envolvidos 
no procedimento recu-
peracional - devedores, 
credores, interessados e 
Administração Judicial 
- e apresentadas impug-
nações, parecer técnico 
e aditivo, respeitadas as 
peculiaridades do proce-
dimento de recuperação 
extrajudicial e garantida a 
ampla publicidade ao pro-
cedimento, o juiz decidiu 
homologar o PRE. Com a 
homologação, foi decreta-
da a extinção sem resolu-
ção do mérito de todas as 
Ações de Impugnação/ Ha-
bilitação de crédito em trâ-
mite naquele Juízo e vin-
culadas ao procedimento.

Recurso de credores 
- Diante da decisão de Pri-
meira Instância, dez credo-
res das empresas entraram 
com recurso - um percen-
tual de aproximadamente 
2% deles. Contudo, ao ana-
lisar os autos, a relatora, 
desembargadora Ângela 
de Lourdes Rodrigues, 
manteve a sentença, sendo 
seguida, em seu voto, pelo 
desembargador Carlos Ro-
berto de Faria e pelo juiz 
convocado Fábio Torres 
de Sousa. Nos recursos, 
os credores apelantes, em 
sua maioria, apontavam 
violação ao art. 163 da Lei 
11.101/05, que regula a 
recuperação judicial, a ex-
trajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade 
empresária. Os recorrentes 
alegavam que não teria 
havido a aderência dos cre-
dores ao plano, de modo 
a preencher o quórum de 
3/5 (três quintos) deles, 
previsto na legislação.

"No entanto, não obs-
tante as diversas alegações, 
a questão foi bem esclare-
cida pelo Administrador 
Judicial, que em sua com-
plementação ao parecer 
anteriormente apresentado, 
afirmou categoricamente 

que ‘há preenchimento de 
quórum na Classe Qui-
rografária, de modo que 
a homologação deverá 
ocorrer nesta classe tendo 
em vista que foram reali-
zadas as adequações das 
cláusulas do Plano às exi-
gências legais e jurispru-
denciais aplicáveis à espé-
cie’", destacou a relatora.

Em outro trecho do 
acórdão, a relatora, ava-
liando outros questiona-
mentos dos apelantes, ob-
servou que "considerando 
a soberania dos credores, 
deve ser amplamente re-
chaçado qualquer embate 
concernente às condições 
econômicas do plano, pelo 
que adiro à conclusão al-
cançada pelo magistrado 
a quo de que não compete 
ao Judiciário deliberar 
acerca do deságio de 80% 
(oitenta por cento) e tam-
pouco da carência de 30 
(trinta) anos constantes 
como opções de pagamen-
to do Plano, limitando-se 
a registrar que o art. 50, 
inc. I, da Lei de Falências 
autoriza que o Plano de 
Recuperação se baseie na 
concessão de prazos e con-
dições especiais para pa-
gamento das obrigações."

Alegações não de-
monstradas - A decisão 
em Segunda Instância in-
dica que, nos termos do 
artigo 163, caput, da Lei 
11.101/2005, "o devedor 
poderá também requerer a 
homologação de plano de 

recuperação extrajudicial 
que obriga todos os cre-
dores por ele abrangidos, 
desde que assinado por 
credores que represen-
tem mais da metade dos 
créditos de cada espécie 
abrangidos pelo plano de 
recuperação extrajudicial".

Os fundamentos da 
decisão, entre outros pon-
tos, indicam ainda que o 
artigo 164 da mesma lei 
estabelece, que recebido 
o pedido de homologação 
do PRE, o juiz ordenará a 
publicação de edital eletrô-
nico com vistas a convocar 
os credores do devedor 
para apresentação de suas 
impugnações ao plano de 
recuperação extrajudicial.

Essa mesma lei prevê 
que, no prazo do edital, de-
verá o devedor comprovar 
o envio de carta a todos os 
credores sujeitos ao plano, 
domiciliados ou sediados 
no país, informando a 
distribuição do pedido, 
as condições do plano e 
prazo para impugnação. 
No caso em questão, a re-
latora verificou que essas 
exigências legais foram 
devidamente cumpridas 
e o quórum de aprovação 
do Plano de Recupera-
ção Extrajudicial foi ri-
gorosamente observado.

Em relação a questio-
namentos que tentavam 
desqualificar as adesões de 
alguns dos credores, a re-
latora apontou que a prova 
pericial foi conclusiva ao 

apontar a indiscutível exis-
tência dos créditos, a lisura 
de sua composição e, por 
fim, a viabilidade de sua 
contabilização no quórum 
deliberativo, "não restando 
minimamente demonstra-
das as inúmeras alegações 
dos apelantes em senti-
do contrário, até mesmo 
de fraude e simulação".

Ponto de vista ju-
rídico - Em seu voto, a 
desembargadora ressaltou 
também que, diferente-
mente das Recuperações 
Judiciais, na Recuperação 
Extrajudicial, na hipó-
tese de não homologa-
ção do plano, o deve-
dor poderá, cumpridas as 
formalidades, apresentar 
novo pedido de homo-
logação de plano de re-
cuperação extrajudicial.

"Nesse  con tex to , 
constata-se a viabilidade 
de apresentação do Termo 
Aditivo, o qual não alterou 
a essência negocial do 
Plano, já que, caso não 
se permitisse, bastaria 
às Recuperandas ajuizar 
nova e idêntica demanda, 
fato este que vai de en-
contro com a eficiência e 
a celeridade processuais, 
principalmente em um 
procedimento de jurisdi-
ção meramente homolo-
gatória, mas que possui 
inúmeras e complexas 
especificidades", desta-
cou a desembargadora.

A magistrada desta-
cou ainda, entre outros 

aspectos, sobre a chamada 
consolidação substancial. 
Explicou que esse expe-
diente "versa sobre a possi-
bilidade de que sociedades 
ingressem, conjuntamente, 
com um só pedido de recu-
peração judicial. Trata-se, 
na verdade, de uma medida 
que visa a unificação de 
ativos e passivos das em-
presas de um grupo econô-
mico, de modo que todas as 
sociedades em recuperação 
se responsabilizem pelos 
credores, e consequente, 
todos os credores assu-
mam os riscos do grupo 
como um todo e não apenas 
de sua devedora direta".

Concluiu assim que, 
diante de toda a análise 
feita pelo Administrador 
Judicial, do ponto de vista 
exclusivamente jurídico, 
sem adentrar nos aspectos 
econômicos e negociais, 
conforme prevê a lei que 
trata do tema, e consideran-
do como parte integrante o 
1º Termo Aditivo anexado 
aos autos, o Plano estava 
apto para a homologação. 
Assim, foram rejeitados to-
dos os recursos, exceto um 
ponto específico relacio-
nado a um dos apelantes, 
referente a multa fixada na 
Primeira Instância, por liti-
gância de má-fé, mas não 
reconhecida pela relatora. 
(Diretoria de Comunica-
ção Institucional – Dir-
com - Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais – TJMG. 
Crédito: Cecília Pederzoli)

A homologação ocorreu durante sessão presencial da 
câmara na última quinta-feira (25/11)

Relatora do processo, a desembargadora Ângela de Lourdes 
Rodrigues manteve a sentença da Primeira Instância, sendo 
seguida, em seu voto, pelo desembargador Carlos Roberto de 

Faria e pelo juiz convocado Fábio Torres de Sousa

Decisão da 8ª Câmara Cível confirmou sentença da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte
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AMM Licita é lançado durante 
Delta Fórum; municípios 

afi liados já podem fazer sua 
adesão à plataforma

A Associação Mi-
neira de Municípios 
(AMM) lançou o AMM 
Licita, uma nova ferra-
menta digital pensada 
para desburocratizar e 
trazer mais transparência 
para os procedimentos 
licitatórios das prefei-
turas, câmaras munici-
pais, autarquias e em-
presas públicas munici-
pais, atendendo a todos 
os preceitos da Nova 
Lei de Licitação (Lei 
14.133/2021). A plata-
forma foi apresentada 
na noite desta quarta 
(25), durante a abertura 
do Delta Fórum – evento 
promovido pelo Sebrae 
Minas, em Belo Hori-
zonte, voltado para todos 
os atores envolvidos com 
o planejamento e a ges-
tão do desenvolvimento 
econômico municipal.

O presidente da 
AMM, Julvan Lacerda, 
destacou que a platafor-
ma é uma solução em 
uma área que é muito 
problemática na maioria 
dos municípios. “Com o 
AMM Licita, há a pos-
sibilidade de fazermos 
o processo todo virtual, 
aberto para quem qui-
ser consultar e estamos 
apresentando aqui hoje, 
junto com o Sebrae e 
o TCEMG, essa nova 
ferramenta. Ela vai faci-
litar a operacionalização 
do processo licitatório, 
vai diminuir o risco de 
fi car faltando um papel, 
um carimbo, o processo 
será todo automatiza-
do e sem custo para o 
município, um avan-
ço no sentido de apri-
morar a gestão”, disse.

“O Sebrae é parceiro 
do AMM Licita, pois 
além de agilizar e dar 
transparência aos proce-
dimentos de contratações 
públicas, facilita à micro 
e pequena empresa parti-
cipar dos processos, em 
especial fortalecendo 
a economia local com 
o estabelecimento de 
preferências regionais”, 
reforçou o diretor téc-
nico do Sebrae Minas, 
João Cruz Reis Filho.

Convênio - Durante 
o Delta Fórum, a AMM 
também fi rmou um termo 
de parceria com a Fede-
ração Mineira de Funda-
ções e Associação do Di-
reto Privado (Fundamig), 
Fundação Dom Cabral e 
o Sebrae Minas, para a 
implementação de ações 
de cooperação técnica e 
operacional no desenvol-
vimento de um Programa 
Cidades Sustentáveis, 
compreendendo plane-
jamento e projetos, ob-
jetivando desenvolver 
Minas Gerais via desen-
volvimento municipal.

O diretor-presidente 
da Fundamig, Gilson As-
sis Dayrell, destacou a 
importância do convênio 
para o aprimoramento 
e o desenvolvimento de 
ações em conjunto. “Jul-
van Lacerda, como pre-
sidente da AMM, será 
fundamental nesse traba-
lho junto aos municípios. 
Será um esforço conjunto 
do governo e da socieda-
de civil no sentido de tra-
balhar com os municípios 
do estado, para mobilizar 
a sociedade e despertar a 
cidadania para participar 
do desenvolvimento e 
transformação social”.

São ações concretas 
para o desenvolvimento 
dos municípios com im-
pactos positivos diretos 
na vida dos cidadãos. 
É isso que queremos!, 
destacou ainda Julvan.

Sobre o AMM Lici-
ta - O AMM Licita utiliza 
padrões que descompli-
cam os procedimentos li-
citatórios, utilizando uma 
interface intuitiva, que 
encaminha o processo de 
compras públicas de for-
ma ágil e sem burocracia. 

A plataforma de licitação 
conta com a fase interna 
(elaboração de Termo de 
Referência, orçamento, 
Edital), com a fase exter-
na (sala de disputa, pro-
cessamento de proposta 
e recursos), bem como a 
elaboração e assinatura 
de contratos. Também 
conta com um importante 
instrumento para acom-
panhamento, fi scalização 
e execução dos contratos.

“É a AMM cumprin-
do seu papel fundamen-
tal no aprimoramento 
da gestão pública, con-
duzindo os municípios 
na implementação de 
uma política inovadora, 
tecnológica e em rede”, 
destaca o presidente da 
AMM, Julvan Lacerda, 
que conduzirá a apresen-
tação da nova plataforma 
durante o Delta Fórum. 
“O AMM Licita é um sis-
tema dos municípios para 
os municípios, sem cus-
tos, com objetivo de dar 
agilidade e segurança aos 
processos de compras pú-
blicas”, completa Julvan.

Para a sistematização 
da plataforma, a AMM 
também conta com a 
parceria do Tribunal de 
Contas do Estado de Mi-
nas Gerais (TCEMG) na 
formatação de cursos de 
capacitação para os agen-
tes de contratação, apro-
veitando a oportunidade 
para instruir os servidores 
públicos a utilizar o AMM 
Licita. O Sistema é dispo-
nibilizado gratuitamente 
para todos os municípios 
afiliados à AMM, que 
poderão aderir ao termo, 
assim como os fornece-
dores terão acesso para se 
cadastrar e participar da 
plataforma de licitação.

Polícia Militar realizará 
treinamento para atuação 

contra organização 
criminosa “O novo cangaço”

Teófi lo Otoni - A Polí-
cia Militar de Minas Gerais, 
por meio do 19º Batalhão 
de Teófi lo Otoni, informa 
que a partir das 23h de 
terça-feira (30/11/21), vai 
realizar uma atividade na 
área central da cidade, con-
sistente em uma simulação 
de ocorrência de alta com-
plexidade, com fi gurantes 
que desempenharão o pa-
pel de infratores e portarão 
réplicas de arma de fogo.

A a t i v i d a d e  t e m 
como objetivo treinar a 
tropa do 19º BPM, capa-

citando-a a fazer frente 
às ações realizadas por 
organizações criminosas 
conhecidas como “novo 
cangaço”, nas quais in-
fratores de alta pericu-
losidade e fortemente 
armados invadem cida-
des ordeiras para sub-
trair valores de agências 
bancárias, estourando 
caixas eletrônicos e cau-
sando o terror na cidade.

A Polícia Militar sa-
lienta que os demais órgãos 
do sistema de defesa social 
já foram informados, e, 

serão adotadas todas as me-
didas de segurança para a 
correta execução do treina-
mento. “Importante frisar 
que a Polícia Militar vem 
monitorando este fenôme-
no criminal por meio de sua 
Diretoria de Inteligência, 
tanto que há uma signifi ca-
tiva redução deste tipo de 
delito em todo o território 
mineiro, contribuindo para 
que Minas Gerais seja um 
estado seguro para se viver, 
empreender e trabalhar”, 
disse a assessoria do 19º 
BPM. (Foto: Ilustrativa).

Natal 2021
Por Humberto Barbosa

Chega mais um Na-
ta l  com cores  rubras 
e verdejantes. As bor-
bulhas de champanhe 
e os fogos de artifício 
anunciam a chegada de 
um novo ano. É tempo 
de refazer planos, re-
considerar os equívocos 
e retomar o caminho 

para uma vida cada vez 
mais feliz. Teremos ou-
tras 365 novas oportu-
nidades de dizer à vida, 
que de fato queremos 
ser plenamente felizes.

Que queremos viver 
cada dia, cada hora e cada 
minuto em sua plenitude, 
como se fosse o último! 

Que queremos renovação 
e buscaremos os grandes 
milagres da vida a cada 
instante. Todo Ano Novo, 
é hora de renascer, de flo-
rescer, de viver de novo. 
Aproveite este ano que 
está chegando, para reali-
zar todos os seus sonhos. 
(Autor Desconhecido)
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Segurança Pública
PRF prende homem 

conduzindo moto BROS 
furtada no Espírito Santo

PRF prende homem com 
arma de fogo dentro de 

veículo na BR-116

Após denúncia PM 
apreende arma de fogo 
na cidade de Nanuque

Condutor abandona moto 
irregular na via pública e 

foge da Polícia Militar

Teófilo Otoni - Agen-
tes da Polícia Rodoviária 
Federal faziam fiscali-
zação na BR-116, saída 
norte da cidade de Te-
ófilo Otoni, no domin-
go (28/11), e abordaram 
uma moto Honda/NXR 
150 BROS com placa de 
Barra de São Francisco/
ES. Em consulta aos sis-
temas informatizados, 
foi detectado que o veí-
culo encontrava-se com 
ocorrência de roubo/furto 
registrado naquela cidade 
na data de 01/10/2020.

O condutor de 37 anos, 
que também não possuía 
Carteira Nacional de Habi-
litação, disse aos policiais 
que o veículo foi empres-
tado pelo seu futuro patrão 

Padre Paraíso - Du-
rante fiscalização da Po-
lícia Rodoviária Federal 
no Km 177 da BR-116, 
perímetro urbano da ci-
dade de Padre Paraíso, no 
sábado (20/11), os agentes 
abordaram um veículo 
caminhonete com três ocu-
pantes em atitude suspei-
ta. Os policiais fizeram 
busca dentro do veículo e 
localizaram um revólver 
calibre 38 da marca Taurus 
e 05 munições intactas.

O suspeito, que já pos-
sui antecedentes criminais 
por crime de homicídio, 
foi encaminhado à de-
legacia de Polícia Civil 

Na sexta-feira (26/11), 
a Polícia Militar realiza-
va uma operação policial 
na cidade de Nanuque, 
quando os militares re-
ceberam denúncias in-
formando que teria uma 
arma de fogo escondida 
na Avenida Anhanguera, 
Bairro Vila Esperança.

Os militares foram ao 
local indicado, e localiza-
ram em um terreno baldio 
um revólver calibre 32, 
municiado com 06 muni-
ções intactas. A arma de 
fogo foi apreendida e en-

para agilizar a sua mudan-
ça de Topázio para uma 
fazenda nas proximidades 
do antigo Posto Nicoletti.

Devido às condições 
detectadas na ocorrência, 
a PRF apreendeu o veículo 
e encaminhou a um pátio 

credenciado pelo Detran/
MG. Já o condutor foi con-
duzido ao plantão da Polí-
cia Civil de Teófilo Otoni, 
para os devidos esclareci-
mentos perante a autorida-
de policial. (Informações/
Foto: PRF Teófilo Otoni).

para demais providências 
pertinentes à polícia judi-
ciária. Visite a PRF-MG no 
Facebook: /PRF191MG. 
Siga a PRF MG no Ins-

tagram: @prfmg.oficial. 
Setor de Comunicação 
Social: imprensa.mg@
prf.gov.br (Informações/
Foto: PRF, Teófilo Otoni).

caminhada à delegacia de 
Polícia Civil para as me-
didas de polícia judiciária. 

(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Idoso morre em grave 
acidente no Km 252 da BR-

116, em Teófilo Otoni

O acidente ocorreu 
no sábado (27/11), no 
Km 252 da BR-116, mu-
nicípio de Teófilo Oto-
ni, próximo ao Distrito 
de Mucuri. O Corpo de 
Bombeiros foi aciona-
do por um médico do 
SAMU para apoiá-los 
no atendimento de uma 
vítima que estaria presa 
entre as ferragens de 
um automóvel, devi-
do a colisão contra um 
caminhão. No local, já 
estava uma equipe da 
Polícia Militar Ambien-

tal, que havia sinalizado 
a via com galhas de ár-
vores e estava sinalizan-
do o local com lanterna.

O automóvel VW/
Gol estava no acostamen-
to da via com amassamen-
to frontal e na porta lateral 
do motorista. Dentro dele 
estava o condutor Lúcio 
Froeder, de 69 anos, já 
sem vida, óbito cons-
tatado pela equipe do 
SAMU. Após os traba-
lhos da perícia técnica 
da Polícia Civil, a equipe 
do Corpo de Bombeiros 
fez uma análise do local 
e constatou que a vítima 
não estava presa às ferra-
gens. Utilizando técnica e 
tática, a equipe reclinou o 
banco da vítima e a retirou 
pela porta do passageiro.

O corpo foi encami-
nhado para o IML para ser 
necropsiado. A PRF ficou 
responsável pelo local e 
pelo acionamento do guin-

cho para a retirada do au-
tomóvel do acostamento 
da via. O condutor do ca-
minhão, 35 anos, que apa-
rentemente nada sofreu, 
disse que deslocava com 
seu veículo carregado com 
abóboras de Irecê/BA para 
o Ceasa no Rio de Janeiro, 
e após uma curva viu o 
automóvel Gol seguindo 
no sentido contrário da 
rodovia, na contramão 
de direção, tendo colidi-
do na lateral (eixo dian-
teiro) do seu caminhão.

O caminhoneiro disse 
ainda, que ele e outros 
motoristas de outros ve-
ículos que transitavam 
pela rodovia chegaram a 
buzinar para o motoris-
ta do veículo Gol antes 
da colisão, mesmo as-
sim ocorreu o acidente. 
A Polícia Civil deverá 
investigar as causas e 
circunstâncias do aciden-
te. (Foto: Divulgação).

A Polícia Militar re-
alizava uma operação na 
cidade de Caraí, no sábado 
(27/11), e numa blitz edu-
cativa, os militares deram 
ordem de parada para um 
condutor de motocicleta, 
tendo ele desobedecido a 
ordem e fugido da equi-
pe. Os militares fizeram 
uma perseguição, o con-
dutor abandonou a mo-
tocicleta na via pública, 
fugiu e não foi localizado.

A motocicleta foi 
apreendida por estar inde-
vidamente licenciada, sem 

retrovisores e escapamento 
ineficiente. O condutor 
não foi identificado até 
o fechamento da ocor-
rência. Equipe: sargento 

Amaral e soldado Lincoln. 
(Informações/Foto: tenen-
te Marlos Aurélio Alves 
Barbosa, comandante 2° 
Pelotão da 232ª Cia PM).

O condutor de 37 anos, que não possuía carteira nacional 
de habilitação, foi preso por receptação
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
000000 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS, solteiro, maior, 

ajudante em geral, nascido aos 23/06/1962, natural de Governador 
Valadares-MG, residente à Avenida João XXIII, 180, Bairro Manoel 
Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e PATROCINA BATISTA 
SANTOS; e ARNETE MANHÃES DE ALMEIDA, divorciada, 
maior, auxiliar de frios, nascida aos 25/06/1965, natural de Mendes 
Pimentel-MG, residente à Avenida Wenceslau Braz, 3485 cx A, Bairro 
Santa Rita, Governador Valadares-MG, fi lho(a) de SEBASTIÃO 
MANHÃES BARRETO e JUDITE OLINDA DA SILVA; 

013100 - JULIO NELSON CAMARGOS, solteiro, maior, edu-
cador físico, nascido aos 22/10/1991, no Hospital São Lucas, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, 
79, Centro, Setubinha-MG, fi lho(a) de JOSE DOS PASSOS PEREIRA 
CAMARGOS e SONIA DE FATIMA LOPES CAMARGOS; e DYA-
NE KÁREN FERREIRA DOS SANTOS, solteira, maior, pedagoga, 
nascida aos 25/04/1988, no Hospital Balbina Bragança, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Antônio José de Oliveira, 289, 
Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de DALMI FERREIRA 
DOS SANTOS e ANA PEREIRA CHAVES; 

013101 - JUSSIÊ PEREIRA DA SILVA, solteiro, maior, en-
genheiro, nascido aos 14/06/1984, no Hospital Deraldo Guimarães, 
natural de Almenara-MG, residente na Rua Ayrton Sena, 133, Bairro 
Interlagos, Governador Valadares-MG, fi lho(a) de JOSÉ CLAUDIO 
DA SILVA e AURENITA PEREIRA DA SILVA; e NATANE MAR-
TINS SOARES, solteira, maior, supervisora pedagógica, nascida 
aos 17/04/1995, no Hospital Balbina Bragança, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Leão XIII, 22 A, Bairro Vila Esperança, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ROMEL SOARES PEREIRA e MARIA 
DOS ANJOS MARTINS SOARES; 

013102 - KLEMESON RIBEIRO NUNES MATOS, solteiro, 
maior, servidor público municipal, nascido aos 29/10/1996, no 
Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
Matilde Borges da Rocha, 69, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de UBIRANI RIBEIRO DA SILVA e MARQUILÂNIA 
NUNES MATOS DA SILVA; e ALINE GOMES ROCHA, solteira, 
maior, professora, nascida aos 10/03/1988, no Hospital Balbina 
Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Concórdia, 
1025, Bairro Concórdia, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CHARLES 
ROCHA FERREIRA e ROSILENE PEREIRA GOMES;

Teófi lo Otoni-MG 29/11/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13100 a 13102 e 000000
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OAB/MG
Dra. Beatriz Cicci Neves é reeleita presidente 

da 28ª Subseção da OAB de Teófi lo Otoni

As eleições da 
OAB Minas 
Gerais foram 
realizadas nes-

te sábado (27/11/2021), das 
8h às 17h, em todo Estado. 
Na 28ª Subseção da OAB 
de Teófilo Otoni, a dra. 
Maria Beatriz Cunha Cicci 
Neves foi reeleita presiden-
te para o próximo triênio na 
chapa AVANÇAR +, com 
239 votos (69,3%) contra 
106 (30,7%) da chapa ad-
versária encabeçada pelo 
dr. Ricardo Coimbra. A dra. 
Beatriz é a primeira mulher 
a presidir a 28ª Subseção da 
OAB e teve uma votação 
expressiva na reeleição.

O TRE-MG disponibi-
lizou as urnas eletrônicas 
para a eleição da OAB. Em 
poucos minutos de encer-

rada a votação, o resultado 
já foi divulgado em Teófi lo 
Otoni. Ao fi nal das apura-
ções, confi rmada a vitória 
da Chapa AVANÇAR +, 
a dra. Beatriz concedeu 
entrevista ao Diário Tri-
buna e agradeceu a todos 
os advogados e advogadas 
que compareceram para 
votar e acreditaram no seu 
trabalho nesta atual gestão.

“A partir de agora eu 
fui reeleita para o próximo 
triênio, sou presidente de 
todas as advogadas e os 
advogados. Vamos tra-
balhar em prol da classe. 
Foi um dia democrático, 
o pleito eleitoral trans-
correu com muita tran-
quilidade, e todo mundo 
está agora celebrando o 
resultado da democracia”, 

disse. Para os próximos 
três anos, disse que as 
expectativas são as melho-
res, tem muito trabalho a 
ser feito, por isso o nome 
da chapa AVANÇAR +.

Ela ressaltou que fi-
cou muito feliz com a 
votação, porque em meio 
à pandemia houve uma 
abstenção grande até mes-
mo em função da chuva, 
mesmo assim um número 
signifi cativo de advogados 
compareceu para votar. 
Ela agradeceu à comissão 
eleitoral de Teófi lo Otoni, 
à equipe de apoio da 28ª 
Subseção da OAB, e aos 
fi scais que trabalharam du-
rante todo o dia de votação 
até as apurações dos votos.

Questionada se já es-
perava por esse resultado 

de quase 70% dos votos, a 
dra. Beatriz pontua que já 
imaginava, porque nesta 
atual gestão foi feito um 
trabalho que agradou gran-
de parte da advocacia. “E o 
feedback para nós sempre 
foi esse, a gente acredita-
va que ganharia com uma 
vantagem boa”. Para ela, 
uma reeleição, sobretudo, 
com uma grande vantagem 
de frente prova o bom tra-
balho que foi feito, a credi-
bilidade, a representativi-
dade, não só dela, como da 
diretoria, dos conselheiros, 
das comissões, da equipe.

O vice-presidente da 
chapa AVANÇAR +, dr. 
Rodrigo de Barros ficou 
muito feliz com o resulta-
do. Ele que é o presidente 
da Comissão da Jovem 

Advocacia nesta gestão, 
agora sendo eleito vice-
-presidente, a responsa-
bilidade com a classe au-
menta ainda mais. Uma 
das suas metas enquanto 
presidente da Comissão 
da OAB Jovem foi aproxi-
mar o jovem advogado da 
OAB, porque é no início 
da carreira que ele enfren-
ta os maiores desafi os na 
profissão. “Realmente a 
nossa chapa é composta 
por um mix de experiência 
e de inovação. E a equipe 
está muito empenhada em 
trabalhar pela classe, na 
verdade, dando continui-
dade ao que já está sendo 
feito, por isso que nós va-
mos avançar mais”, disse.

Amigos da dra. Bea-
triz, do dr. Rodrigo Barros 

e demais componentes da 
chapa AVANÇAR +, co-
memoraram a vitória em 
uma pizzaria no Bairro 
Ipiranga, num clima de 
grande alegria, descon-
tração e confraternização.

Chapa Avançar +. 
Presidente: Maria Beatriz 
Cicci Neves. Vice-Presi-
dente: Rodrigo Caldeira 
de Barros. Secretária:
Fabiana Dourado Carva-
lho Lorentz. Secretário 
Adjunto: Wallace Valen-
te. Tesoureira: Elizabeth 
M. F. França. Conselho 
Subseccional: Ailde Sal-
danha, Guilherme Alves, 
Johann Comares, La-
rissa Tolentino, Letícia 
Guedes, Lucas Maciel e 
Allonso Andrade. (Texto/
Fotos: Diário Tribuna).

Comemoração da chapa vitoriosa AVANÇAR+
 encabeçada pela Dra Beatriz Neves

No auditório da 28ª Subseção da OAB candidatos 
aguardando resultado da eleição

Presidente Beatriz Neves e vice-presidente Rodrigo 
Barros, eleitos para o próximo triênio

Comemoração da chapa AVANÇAR+ na 
Pizzaria Piazza no Bairro Ipiranga

Após a apuração dos votos, divulgado o resultado, 
os candidatos se cumprimentaram

Momento da apuração dos votos - comissão eleitoral 
e candidatos no auditório da OAB

A chapa AVANÇAR + encabeçada pela dra. Beatriz obteve 239 votos (69,3%) contra 106 da chapa encabeçada pelo dr. Ricardo Coimbra (30,7%)


