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Polícia Civil indicia autor 
de roubo contra posto de 
combustíveis em Medina

 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

Servidores da 
Superintendência Regional 
de Saúde de Teófilo Otoni 
são finalistas no 6º Prêmio 

Inova de Minas Gerais

O Prêmio Inova Minas Gerais foi instituído pelo Decreto 46.976 de 04/04/2016 e tem 
como objetivo estimular os servidores, estagiários, bolsistas e empregados públicos no 
desenvolvimento de uma cultura de inovação por meio de premiação de ideias e inicia-
tivas inovadoras, que promovam ações de simplificação e desburocratização... Página 2

Minas distribui mais 820 
mil doses de vacina a partir 

de segunda-feira (06/12)
A Secretaria de Estado 

de Saúde de Minas Gerais 
dá continuidade à maior 
campanha de vacinação 
e distribuiu a partir de se-
gunda-feira (06/12), mais 
812.874 doses da vacina 
contra a covid.  Página 3

Polícia Civil deflagra a Operação 
Cambion e prende autores de 

estupros de vulneráveis
Águas Formosas - A 

Polícia Civil de Minas Ge-
rais, por meio da 19ª Dele-
gacia de Águas Formosas, 
realizou na segunda-feira 
(06/12), a segunda fase da 
Operação Cambion, objeti-
vando prender criminosos 
pela prática de crimes aten-
tatórios à dignidade sexual 
de vulneráveis. Página 6

Presidente do TJMG inaugura 
fórum em Capelinha

O presidente do Tribu-
nal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG), desembarga-
dor Gilson Soares Lemes, 
inaugurou na sexta-feira 
(06/12) as novas instala-
ções do Fórum Dr. Leonar-
do Antônio Pimenta da Co-
marca de Capelinha, região 
do Vale do Jequitinhonha 
com capacidade para duas 
varas e Cejusc. Página 4

Enfermeira, Maryana PratesEnfermeira, Maryana Prates Farmacêutico bioquímico, Bruno OliveiraFarmacêutico bioquímico, Bruno Oliveira
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Cidade/Gerais
Comissão 

aprova projeto 
para produção 

mínima de carros 
adaptados

A Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência da 
Câmara dos Deputados 
aprovou nesta segunda-
-feira (06/12) projeto de 
lei que obriga montado-
ras de automóveis a pro-
duzir um carro adaptado 
para o uso por pessoas 
com deficiência a cada 
100 carros sem adapta-
ção. O veículo deverá ter, 
no mínimo, câmbio auto-
mático, direção hidráuli-
ca, vidros elétricos e co-
mandos manuais de freio 
e de embreagem, além 

de outras adaptações.
O Projeto de Lei 

5188/20 do deputado 
Luiz Carlos Motta foi 
aprovado na forma de 
substitutivo do relator 
Fábio Trad. O projeto 
será ainda analisado, em 
caráter conclusivo, pelas 
comissões de Desen-
volvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e 
Serviços; e de Consti-
tuição e Justiça e de Ci-
dadania. (Agência Bra-
sil, com informações da 
Agência Câmara/ Foto: 
Reprodução/internet).

Servidores da Superintendência 
Regional de Saúde de Teófilo 

Otoni são finalistas no 6º Prêmio 
Inova de Minas Gerais

O Prêmio Inova 
Minas Gerais 
foi instituído 
pelo Decreto 

46.976 de 04 de abril de 
2016 e tem como objetivo 
estimular os servidores, 
estagiários, bolsistas e em-
pregados públicos no de-
senvolvimento de uma cul-
tura de inovação por meio 
de premiação de ideias 
e iniciativas inovadoras, 
que promovam ações de 
simplificação e desburo-
cratização de processos 
governamentais, visando à 
transformação e à melhoria 
dos serviços públicos com 
foco nas necessidades dos 
usuários, bem como o 
reconhecimento e valori-
zação dos agentes públicos 
estaduais que atuam de 
forma criativa e proativa 
com a apresentação de 
experiências e a formula-
ção de ideias passíveis de 
implementação na Admi-
nistração Pública Estadual.

Pela primeira vez des-
de que foi criado, servi-
dores lotados em Teófilo 
Otoni tiveram seu traba-
lho entre os finalistas do 
concurso. O farmacêutico 
bioquímico do Laboratório 
Macrorregional, Bruno 
Oliveira, e a enfermeira 
referência das zoonoses, 
Maryana Prates, são ser-
vidores da Secretaria Esta-
dual de Saúde, lotados na 
Superintendência Regional 
de Saúde de Teófilo Otoni 
e submeteram o trabalho 
intitulado “Estruturação da 
Rede da Leishmaniose Te-
gumentar”, concorrendo na 
categoria “Iniciativas Im-
plementadas de Sucesso”, 
na modalidade “Inovação 
em Políticas Públicas”.

Bruno explica que a 
Leishmaniose Tegumentar 
(LT) é um grande proble-
ma de saúde pública. A 
região da Superintendên-
cia Regional de Saúde de 
Teófilo Otoni (SRS-TO) 
está entre as com maior 
número de casos da doença 
no estado de Minas Gerais. 
O diagnóstico laborato-
rial é imprescindível na 
confirmação dos casos e 
passou por grandes mu-
danças quando o exame 
de intradermo reação de 
Montenegro (IDRM), am-
plamente utilizado, deixou 

melhoraram a qualida-
de de vida dos usuários.

Bruno falou também 
das importantes parcerias 
construídas com as secre-
tarias municipais de saúde 
e instituições da região e 
destacou a parceria com a 
Fiocruz/Minas que, coor-
denado pela pesquisadora 
Vanessa Peruhype, imple-
mentou o Programa de 
Organização de Serviços 
em parceria com a Secre-
taria Municipal de Saúde 
de Teófilo Otoni, SES e 
do Regional, que objetivou 
organizar os serviços de 
saúde para o atendimento, 
tratamento e diagnóstico 
da LT no município. Em 
2019 iniciou os atendi-
mentos no Ambulatório 

de Referência, passando 
a ser peça chave no con-
trole da doença na região.

O prêmio é constituído 
por 3 etapas. A 1ª etapa 
é de avaliação, sendo a 
eliminatória, classificató-
ria e apenas 6 trabalhos 
foram selecionados em 
cada categoria. A 2ª etapa 
consistiu em votação po-
pular, via site e app MG 
Cidadão, e a 3ª etapa em 
uma apresentação a uma 
banca, que aconteceu na 
última sexta-feira sendo 
transmitido ao vivo pelo 
youtube. Na próxima sex-
ta-feira (10/12), haverá o 
Encerramento e Premiação 
do 6º Prêmio Inova Minas 
Gerais, no Auditório JK, 
da Cidade Administrativa.

de ser produzido em 2015.
Este cenário preju-

dicou muito a vigilân-
cia da LT, sobretudo nas 
regiões desprovidas de 
pessoal treinado e infra-
estrutura laboratorial para 
realização de outras me-
todologias diagnósticas. 
Este era o caso dos mu-
nicípios de nossa região, 
implicando num vazio 
assistencial para a sua 
população. Era comum 
aos usuários suspeitos de 
LT passarem por vários 
laboratórios públicos e 
privados à procura de aten-
dimento, mas sem sucesso.

A part ir  de 2016, 
o Ministério da Saúde 
dedicou-se em fortale-
cer (descentralizando) o 
diagnóstico oportuno da 
LT através do Diagnós-
tico Parasitológico Dire-
to (DPD). Infelizmente, 
por vários motivos, este 
diagnóstico não avan-
çava nos municípios da 
SRS TO. Entretanto, a 
partir de 2018, com uma 
sólida parceria entre as 
zoonoses da SRS de TO e 
o Laboratório Macrorre-
gional, o cenário mudou. 
Através de várias frentes 
avançaram na vigilância, 
assistência, na quantida-
de/qualidade de exames, 
diminuíram custos para 
o SUS e, principalmente, 

Proposta de comissão altera Estatuto 
da Pessoa com Deficiência

Enfermeira, Maryana Prates Farmacêutico bioquímico, Bruno Oliveira
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Gerais
ICMS e Fundeb da semana 

foram repassados aos 
municípios mineiros na 
terça-feira (07/12/2021)
Os municípios mi-

neiros receberam nesta 
terça-feira (7), o repasse 
da cota-parte do Impos-
to Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS), referente à pri-
meira semana de dezem-
bro. Conforme dados da 
Superintendência Cen-
tral de Administração 
Financeira da Secretaria 
de Estado da Fazenda, 
o montante bruto foi 
de R$ 120.413.873,77. 

 As prefeituras tam-
bém recebem o montante 
destinado à cota-parte do 
Estado para o Fundeb. 
Confira os valores repas-
sados: >FUNDEB ICMS 
= R$ 72.740.184,95 
(ICMS: 72.248.324,25 + 
ICMS FEM: 491.860,70); 
> FUNDEB IPVA = R$ 
3.380.070,92; FUNDEB 
ITCD = R$ 12.274.390,46.

 O departamento de 
Economia da Associação 
Mineira de Municípios 
(AMM) esclarece que 
o valor do ICMS pode 
apresentar variações se-
manais, às vezes maior/ 
menor, dependendo do 
calendário fiscal de ar-
recadação, dos dias úteis 
de recolhimento do im-
posto e também dos fe-
riados, os quais podem 
impactar o volume de 
arrecadação da semana.

Compensação Fi-
nanceira - Os municí-
pios deverão ficar atentos 
às compensações finan-
ceiras nos repasses do 
ICMS. O fato foi obser-
vado desde a segunda 
parcela de julho de 2020, 

em que houve compensa-
ção financeira em razão 
das alterações no critério 
do Valor Adicionado Fis-
cal (VAF). A resolução 
5.101 alterou os índices 
do VAF, nos anos base de 
2016 e 2017, que afetaram 
os repasses de janeiro de 
2018 a dezembro de 2019.

 Essa alteração de-
correu da decisão pro-
ferida pela 2ª Vara da 
Fazenda Pública e Au-
tarquias da Comarca de 
Uberlândia, nos autos 
do processo nº 5007851-
35.2019.8.13.0702, defe-
rindo o pedido de tutela 
de urgência do municí-
pio de Uberlândia, no 
sentido de determinar o 
afastamento da vedação 
da inclusão da parce-
la do IPI do VAF, no 
montante apurado pela 
Secretaria de Estado da 
Fazenda, no valor de R$ 
568.498.163,10. As com-
pensações financeiras a 
favor de Uberlândia são 
normalmente executadas 
no terceiro repasse do 
ICMS do mês, ou seja, 
na terceira semana. Fato 
que, muitos municípios 
irão observar no repasse 
de hoje, 20/04 um valor 
menor do que o devido.

Acordo judicial - A 
assessoria do departamen-
to de Economia da AMM 
alerta os novos gestores 
quanto ao pagamento das 
parcelas do ICMS, ano 
base 2018, fruto do acordo 
judicial entre a Associação 
e o Estado. Foi acordado 
o pagamento da dívida 
em 33 parcelas, que são 
depositadas sempre no 
último dia útil do mês com 
a classificação do ICMS 
judicial. Para o alinhamen-
to das informações a todos 
os envolvidos quanto à 
situação atual, segue ao 
final deste Comunicado, 
lista das inconsistências 
já detectadas pela SEF/
MG em fase de correção. 
Orientamos o contribuinte 
que, caso tenha se depa-
rado com qualquer das 
inconsistências listadas, 
não será necessário comu-
nicar à SEF/MG, evitando 
assim o congestionamento 
nos nossos canais de aten-
dimento. Estaremos atua-
lizando, à frente das incon-
sistências listadas, a data 
de solução de cada uma 
delas, a partir da qual o 
contribuinte poderá aces-
sar novamente a DAMEF 
no SIARE para proceder à 
validação ou revalidação.

Procon-MG expede nota 
pública de rejeição a Projeto 

de Lei que enfraquece a 
atuação dos órgãos de 
defesa do consumidor

Minas distribui mais 820 
mil doses de vacina a partir 

de segunda-feira (06/12)

O Programa Estadu-
al de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-
-MG), órgão integrante 
do Ministério Público de 
Minas Gerais e coordena-
dor do Sistema Estadual 
de Defesa do Consumi-
dor, manifesta extrema 
objeção e rejeição ao 
teor do Projeto de Lei 
2.766/2021, que tramita 
na Câmara dos Deputa-
dos e pretende modificar 
os artigos 55, 56 e 57 da 
Lei Federal 8.078/1990 
(Código de Defesa do 
Consumidor). Se aprova-
do o mencionado projeto, 
haverá grande retrocesso 
nas ações administrativas 
de proteção ao consumi-
dor brasileiro e, conse-
quentemente, para todo 
o mercado de consumo.

No mesmo sentido 
da manifestação já feita 
pelo Instituto de Defesa 
do Consumidor (Idec), 
pela Associação Nacional 
do Ministério Público do 
Consumidor (MPCon) e 
pela Fundação Procon-
-SP, o Procon-MG con-
sidera que o PL 2.766 
foi elaborado com claro 
propósito de beneficiar 
fornecedores com atuação 
nacional e que são infrato-
res frequentes das regras 
de defesa do consumidor, 
figurando, todos os anos, 
como os mais reclama-
dos nos Procons estadu-
ais e municipais, bem 
como no Poder Judiciário.

Isso porque o PL cria-
rá a regra de que, caso a 
empresa seja processada 
por Procons de mais de 
um Estado ou Municí-
pio, pelo mesmo motivo, 
caberá à Secretaria Na-
cional do Consumidor 
(Senacon) ou, dependendo 
do caso, ao Procon do 
Estado onde a prática for 
detectada, aplicar a san-
ção. Por essa regra, mes-
mo que a infração tenha 
atingido diversos outros 
estados e municípios, os 
Procons dessas localida-

des estarão impedidos de 
aplicar qualquer sanção. 
Na prática, caso uma em-
presa lese, em todo Brasil, 
milhares de consumido-
res com uma publicida-
de enganosa, somente a 
Senacon ou um Procon 
estadual poderão agir e 
aplicar a devida sanção. 
Isso, além de representar 
a limitação do poder de 
atuação dos Procons, in-
centivará fornecedores 
a descumprir as normas 
de defesa do consumidor.

Outro retrocesso é 
a alteração dos critérios 
para dosimetria de multas 
aplicadas em fornecedores 
infratores. Ocorrerá um 
abrandamento substancial 
dos parâmetros utiliza-
dos para o cálculo das 
multas, fato que poderá 
torná-las um instrumento 
sem efeito no combate 
às práticas lesivas co-
metidas por empresas. 
Principalmente, por al-
gumas de grande porte e 
que, anualmente, figuram 
como as mais reclama-
das nos Procons e tam-
bém no Poder Judiciário.

A diminuição das pe-
nas de multa passíveis de 
aplicação em fornecedores 
que infringem a legislação 
consumerista e a restrição 
do poder investigatório e 
sancionatório dos Procons, 
caso se tornem realidade, 
representarão, inquestio-
navelmente, um retrocesso 
para a defesa do consu-
midor brasileiro, vez que 

permitirão que condutas al-
tamente lesivas e de grande 
repercussão no mercado de 
consumo não sejam devi-
damente combatidas. É um 
prêmio a grandes infratores 
de direitos do consumidor!

É importante ressaltar 
que o atual sistema de con-
trole do mercado de consu-
mo, estabelecido pelos arti-
gos 55, 56 e 57 do Código 
de Defesa do Consumidor, 
permite que cada Estado 
e Município, por meio de 
seus Procons, fiscalize o 
seu respectivo mercado, 
investigando o cometi-
mento de práticas infrati-
vas e, principalmente, as 
consequências para os seus 
consumidores. Por isso, a 
autonomia de todos os Pro-
cons deve ser preservada, 
pois, além da existência de 
limites legais para eventu-
ais abusos por parte desses 
órgãos, são eles que detêm 
a competência e os meios 
para medir os impactos 
locais de condutas empre-
sariais abusivas ou lesivas.

Diante dessa situação, 
que constitui verdadeira 
ameaça aos direitos dos 
consumidores, o Procon-
-MG expressa sua ob-
jeção ao Projeto de Lei 
2.766/2021, solicitando 
que o mesmo seja rejeita-
do pela Câmara dos Depu-
tados, mantendo, na forma 
atual, a redação dos arti-
gos 55, 56 e 57 do Código 
de Defesa do Consumidor. 
(MPMG, assessoria de 
comunicação integrada).

A Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) dá continuidade 
à maior campanha de vaci-
nação e distribuiu a partir 
da segunda-feira (06/12), 
mais 812.874 doses da va-
cina contra a covid-19 do 
laboratório Pfizer e 7.500 
doses de Astrazeneca.

 Os imunizantes fazem 
parte do 71º lote enviado 
pelo Ministério da Saúde. 
As doses da Pfizer chega-
ram à Central Estadual da 
Rede de Frio na sexta-feira 
(03/12). As doses da As-
trazeneca chegaram nesta 
segunda-feira (06/12). As 
vacinas serão entregues 

por via terrestre às Uni-
dades Regionais de Saú-
de, que posteriormente as 
repassarão às prefeituras.

As doses de Astrazene-
ca devem ser administradas 
como reforço à população 
indígena com 18 ou mais 
anos de idade. No caso da 
Pfizer, desde a 69ª remessa 
a SES-MG deixou de espe-
cificar grupos prioritários a 
serem atendidos e, portanto, 

as doses devem ser admi-
nistradas conforme a neces-
sidade de cada município.

Cobertura - Até 03/12, 
o percentual de cobertura 
vacinal contra a covid-19 
com a primeira dose já 
atingiu 90,94% da popu-
lação acima de 12 anos, e 
a segunda dose alcançou 
78,79% desse público. Mi-
nas vacinou com a dose de 
reforço 1.930.856 pessoas.
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Comarca no Vale do Jequitinhonha dispõe de prédio com capacidade para duas varas e Cejusc

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais inaugura fórum em Capelinha

O presidente do Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), desem-
bargador Gilson Soares 
Lemes, inaugurou nesta 
sexta-feira (03/12) as no-
vas instalações do Fó-
rum Dr. Leonardo Antô-
nio Pimenta da Comarca 
de Capelinha, região do 
Vale do Jequitinhonha.

O vice-presidente do 
TJMG, desembargador 
José Flávio de Almeida; 
o vice-presidente, desem-
bargador Newton Teixeira 
Carvalho, que compõem 
a Alta Administração do 
TJMG, também estiveram 
presentes na solenidade.

Participaram ainda do 
evento o desembargador 
Rinaldo Kennedy Silva; 
o juiz diretor do foro de 
Capelinha, Rafael Arrieiro 
Continentino; o juiz auxi-
liar da Corregedoria-Geral 
de Justiça, Leopoldo Ma-
meluque; o diretor do foro 
da Comarca de Varginha 
e ex-juiz de Capelinha, 
Antônio Carlos Parreira; 
e o prefeito Tadeu Fi-
lipe Fernandes Abreu.

O novo Fórum, com 
área de aproximadamente 
2 mil m², está instalado à 
Rua das Hortências, 321 
- Bairro Bouganville. No 
prédio há dois andares, 
com elevador, estacio-
namento com vagas para 
idosos e pessoas com de-
ficiência e bicicletário. 
Com capacidade para duas 
varas, além do Centro 
Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Ce-
jusc), o espaço atenderá 
a uma população estima-
da em 60 mil habitantes, 
residentes na sede em 
Capelinha e nos municí-
pios de Água Boa e An-
gelândia e do distrito de 
Palmeira de Resplendor. 
A obra de cerca de R$ 7,6 
milhões foi inteiramen-
te custeada pelo TJMG.

O  p r e s i d e n t e  d o 
TJMG, Gilson Lemes, 
afirmou que a ida aos Vales 
do Jequitinhonha e do Mu-
curi, uma região de grande 

riqueza cultural e natural, 
evocou nele "imediata 
sensação de pertencimento 
a esse pedaço das Minas 
Gerais e de contato direto 
com o Brasil profundo". 
O desembargador Gilson 
Lemes citou ainda sua 
admiração pelo artesanato, 
pela música, pela gastro-
nomia e pela exuberân-
cia da paisagem do Vale.

"Mas o dia, hoje, tem 
um caráter absolutamente 
único, que me traz muita 
alegria, sobretudo, por 
este evento festivo. É 
uma imensa honra ser 
testemunha e ao mesmo 
tempo protagonista desta 
solenidade, pois, junta-
mente com a entrega ofi-
cial deste novo prédio, 
está sendo edificada mais 
uma importante página da 
história desta comarca, 
que em novembro últi-
mo completou 73 anos 
de sua instalação", disse.

Segundo o desem-
bargador Gilson Lemes, 
em pouco mais de um 
século, Capelinha passou 
de pequeno povoado a 
município produtor e ex-
portador de café. "O fórum 
local tornou-se incapaz 
de atender à demanda e à 
modernização exigida atu-
almente. Novas soluções 
tecnológicas surgiram, e a 
consciência da necessida-
de de construções susten-
táveis e acessíveis se dis-
seminou. O Judiciário não 
poderia ficar alheio a esse 
movimento", ressaltou. De 
acordo com o presidente, 
a entrega do novo prédio 
confirma o compromisso 
de oferecer à sociedade 
prestação jurisdicional 
de qualidade e ambientes 
mais adequados e dignos 
a magistrados, servidores, 
colaboradores, estagiários, 
promotores de justiça, 
defensores públicos, ad-
vogados e jurisdicionados.

Prestes a completar 
um ano e meio no coman-
do do Judiciário estadual 
mineiro, o desembargador 
Gilson Soares Lemes falou 

de realizações em curso ou 
concluídas do Programa 
Justiça Eficiente (Projef), 
tais como a digitalização 
e a virtualização de 100% 
dos feitos cíveis, a implan-
tação do Processo Judi-
cial eletrônico criminal, a 
instalação de Cejuscs em 
todas as 297 comarcas, a 
melhoria das edificações e 
o investimento em tecno-
logia, pessoal e na eficiên-
cia e ética da administra-
ção. "O acesso à Justiça é 
um direito fundamental do 
ser humano, sendo impres-
cindível para o combate à 
desigualdade, para o forta-
lecimento da democracia e 
da cidadania e para a alme-
jada paz social", concluiu.

Espaço de acolhida 
e cidadania - Para o juiz 
diretor do foro de Capeli-
nha, Rafael Arrieiro Con-
tinentino, o sentimento é 
de gratidão. "A entrega 
do novo Fórum representa 
uma nova fase do Poder 
Judiciário local. Começa-
-se, neste célebre e festivo 
momento, a escrever um 
promissor capítulo na his-
tória judiciária da Comar-
ca de Capelinha", disse.

O magistrado frisou 

que a finalidade do espaço 
é servir à população. "Com 
dependências otimizadas, 
sólidas e sustentáveis, 
que atendem às exigências 
do mundo moderno, o 
novo fórum garantirá mais 
conforto e acessibilidade 
àqueles que buscam no Po-
der Judiciário a resolução 
de seus problemas, desde 
os aparentemente mais 
simples até os notada-
mente mais complexos", 
afirmou. Segundo o juiz, 
cada indivíduo tem o di-
reito de buscar a resposta 
para suas necessidades e 
anseios, sabendo que será 
ouvido e tratado com dig-
nidade, qualquer que seja 
a natureza de sua demanda 
e a sua situação de vida. 
"As portas da Casa da Jus-
tiça devem estar abertas a 
todos, pois nisso consiste 
a cidadania", declarou.

O juiz Rafael Conti-
nentino afirmou ainda que, 
especialmente no contex-
to econômico, político e 
social pelo qual o mundo 
está passando, é preciso 
empenhar-se de forma 
redobrada para sempre 
oferecer uma prestação 
jurisdicional de qualidade, 

que impacta positivamente 
a vida das pessoas e pro-
move a paz. Ele também 
expressou sua esperança 
de que a dura e difícil 
etapa atual em breve se 
amenize. "Nada mais dig-
no e democrático do que 
acolher o cidadão, com 
respeito e consideração, 
como nos impõe a Cons-
tituição Federal de 1988. 
Estes, embora tragam an-
gústias, frustrações e so-
frimentos, não obstante 
vêm esperançosos de que 
receberão justa e devida 
tutela jurisdicional aos 
seus direitos. E é exata-
mente isso que nos moti-
va e nos move: saber da 
esperança e da confiança 
do cidadão na Justiça e 
no Poder Judiciário. Esta 
é a mesma esperança que 
jamais podemos deixar 
que se apague", concluiu.

Na oportunidade, o 
vice-presidente, desem-
bargador Newton Teixeira 
Carvalho, destacou que 
o Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos (Ce-
jusc) da Comarca, "ganha 
um impulso extra, com 
essa nova infraestrutura, 
para solucionar de forma 

célere conflitos. A au-
tocomposição entre as 
partes é o caminho para 
desafogar o Judiciário".

Presenças - Também 
compareceram à inaugu-
ração a juíza Camila Gon-
çalves de Souza Vilela, da 
1ª Vara Cível, Criminal e 
de Execuções Penais de 
Capelinha; a juíza Juliana 
Cristina Costa Lobato, da 
Comarca de Itamarandi-
ba; o juiz Danilo de Mello 
Ferraz, da Comarca de São 
João Evangelista; a juíza 
Vaneska de Araújo Leite, 
da Comarca de Santa Ma-
ria do Suaçuí; o juiz Júlio 
Alexandre Fialho Moreira, 
da Comarca de Turmalina; 
o juiz Otávio Scaloppe Ne-
vony, da Comarca de Minas 
Novas; o chefe de Gabinete 
da Presidência, Alexandre 
Ramos de Souza; o assessor 
da Presidência, Maurício 
Ribeiro; o engenheiro fiscal 
de obras do TJMG, Pol-
frankelm Faustino Lopes e o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Capelinha, Gilmar 
Santos. (Diretoria Executiva 
de Comunicação – Dir-
com - Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais – TJMG 
/ Crédito: Riva Moreira).

Para o presidente Gilson Lemes, o novo fórum 
permitirá à Comarca de Capelinha atender à demanda

e à modernização exigida atualmente

Entrega do prédio do fórum Dr. Leonardo Antônio 
Pimenta representa nova e promissora fase do Poder 

Judiciário na Comarca de Capelinha 

O vice-presidente do TJMG, desembargador Newton
 Teixeira Carvalho, destacou que o novo fórum abriga com

 mais conforto o Cejusc da comarca

Espaço atenderá em torno de 60 mil habitantes, residentes 
na sede (Capelinha) nos municípios de Água Boa e Angelândia

 e no distrito de Palmeira de Resplendor
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Opinião/Gerais

América tem que vencer 
a equipe de Varginha

Em partida realizada 
no último domingo (05), 
o Varginha venceu em sua 
casa, no Estádio Dilzon 
Melo (Melão) o América 
de Teófi lo Otoni por 1 x 
0, gol de Gabriel Porqui-
nho, aos 36 minutos do 
segundo tempo. A equipe 
do América perdeu com 
o goleiro Léo, no lugar 
de Robert cumprindo sus-
pensão por cartão amarelo, 
Marcell, Adalberto, Car-
siano e Mateus Andrade. 
Rafi nha, Magalhães (João 
Henrique), Junior Lemos 
(Marcelinho), Jefferson 
(Roger), Vitor Rafael (Vi-
tinho) e Tatá (Pedrinho). 
Técnico Marco Antônio 
Milagres. A equipe de Var-
ginha venceu com Renan, 
Diego (Leandrinho), Eli-
velton, Carlinhos, Bruno, 
Breno Zidane (Crismar), 
Gabriel Porquinho, Nestor, 
Marinho e Lucas (Tales). 
Técnico Thiago Miguel.

Trio de árbitros: Re-
nato Ferreira Silva, Mar-
celo Giovani e João Paulo 

Por Humberto Barbosa

Feira de Agricultura 
Familiar é reaberta na 
Assembleia Legislativa

Ao comemorar o Dia 
Nacional do Extensionis-
ta e os 73 anos da Empre-
sa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural de Mi-
nas Gerais (Emater-MG), 
celebrados na segunda-
-feira (06/12/21), a Feira 
da Agricultura Familiar, 
exposta nesta terça-feira 
(7), marca, também, o 
primeiro evento aberto 
ao público desde o iní-
cio da pandemia, na As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). 
O evento foi realizado 
no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oli-
veira (Edjao). Na aber-
tura ofi cial, foi assinado 
um termo de cooperação 
mútua entre a Assem-
bleia e a Emater, para a 
realização de duas feiras 
semestrais. A mostra fi -
cou suspensa durante 
o fechamento da Casa, 
imposto pelas restrições 
sanitárias para enfren-
tamento da Covid-19.

Para o presidente da 
ALMG, deputado Agos-
tinho Patrus, a feira se 
constitui num ato sim-
bólico que representa 
parte da história de Mi-
nas, com a exposição de 
produtores de qualidade 
e de exclusividade de 
pequenas produções. Ele 
homenageou, as produ-
toras e produtores do 
Estado por terem man-
tido a atividade durante 
a pandemia, evitando o 
desabastecimento de ali-
mentos. “A homenagem 
desta Casa a quem plan-
ta, colhe, cria, tem que 
ser eterna”, afi rmou. Ele 
também antecipou que a 
reabertura será gradual, 
mas acredita que em pou-
co tempo a frequência da 
feira pode chegar a ser 
mensal ou até quinzenal.

O vice-presidente da 
Assembleia, deputado 
Antonio Carlos Arantes, 
também comemorou o 
retorno do evento. “O 
principal é a distribuição 
de renda que isso repre-
senta, mas, também, é 
alegria, confraternização, 
saúde e turismo”, exal-
tou. A feira contou com 
a participação de produ-
tores de 20 municípios, 
em 27 estandes. Foram 
comercializados doces, 
quitandas, hortigranjei-
ros, queijos e artesanatos.

Premiação - O pre-
sidente da Emater-MG, 
Otávio Maia, comemorou, 
ainda, o primeiro lugar 
obtido pela autarquia no 
Melhores do Agronegó-
cio 2021, concedido pela 
revista Globo Rural e Edi-
tora Globo, na categoria 
Serviços Agropecuários. 
Ele ressaltou, ainda, o 2º 
lugar obtido pela Empresa 
de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais (Epa-
mig), no ranking divul-
gado pela mesma revista. 
Foi a melhor colocação 
de uma empresa de pes-
quisa. Segundo Maia, 
o reconhecimento das 
duas autarquias minei-
ras representa a força da 
agricultura para o Estado.

A prioridade da agri-
cultura familiar foi, mais 
uma vez, defendida pela 
secretária de Estado de 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Ana 
Maria Soares Valentini. 
“Por mais que o governo 
pense em saúde, seguran-
ça e educação, é preciso 
acrescentar a agricultura 
familiar para o desen-
volvimento do Estado”.

A Emater, segundo 
a secretária, está presen-
te em 806 municípios 
e já existe solicitação 
para abertura de mais 
escritórios em outras ci-
dades. Ana Valentini re-
afirmou que o Estado 
está com grande empe-
nho para fortalecer os 
serviços oferecidos aos 
pequenos agricultores. 
A autarquia, pioneira no 
País em extensão rural e 
assistência técnica, reali-
zou, este ano, cerca de 2 
milhões de atendimentos 
a aproximadamente 350 
mil produtores, a maioria 
da agricultura familiar.

H o m e n a g e n s  - 
Durante a solenidade 
de abertura da feira, o 

presidente Agostinho 
Patrus entregou votos 
de congratulações ao 
coordenador da Frente 
Gastronômica Minei-
ra, Edson Puiati, e ao 
diretor do Restaurante 
Maria das Tranças e ex-
-coordenador da Frente, 
Ricardo Rodrigues. A 
homenagem foi em razão 
do destaque dos dois pro-
fissionais em suas áreas 
de atuação e por suas 
contribuições para elevar 
a gastronomia no Estado.

Agostinho Patrus afi r-
mou que a gastronomia 
agrega valor aos produtos 
mineiros e contribui para 
o turismo no Estado, no 
qual a comida se mostra 
como grande atrativo. 
Ele lembrou que o setor 
foi muito prejudicado 
pela pandemia, com o 
fechamento de muitos 
restaurantes, e que merece 
todo o apoio do Parla-
mento mineiro, citando a 
Lei 23.801, de 2021, que 
institui o Plano de Regu-
larização e Incentivo para 
a Retomada da Atividade 
Econômica no Estado de 
Minas Gerais, o Recome-
ça Minas, que prevê redu-
ção do ICMS para o setor 
durante a pandemia. A Lei 
foi originária no Projeto 
de Lei (PL) 2.442/21, de 
autoria coletiva e que tem 
como primeiro signatário 
o presidente da ALMG.

Atrações - No encer-
ramento da cerimônia de 
abertura da feira, o públi-
co assistiu a uma apresen-
tação do Trio Patrulha Ru-
ral, formado por policiais 
militares, e também à exi-
bição “Cozinha Show”, 
com a demonstração da 
chef Rosilene Campolina, 
que preparou os aperitivos 
e uma receita ao vivo com 
ingredientes encontra-
dos na feira. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).

Primeiro evento aberto ao público desde o início da 
pandemia, a feira marca os 73 anos da Emater

Gomes. O atleta Lucas 
de Varginha tentou tirar o 
cartão amarelo do juiz. O 
primeiro tempo não teve 
gol. O goleiro Léo fez uma 
ótima apresentação, apesar 
de quase tomar um frango 
entre as pernas. Deu tempo 
para recuperar a bola. A 
próxima rodada das semi-
fi nais será sábado, dia 11, 
às 16 horas no Uberabão: 
Uberaba x Manchester. No 
Estádio Nassri Mattar de 

Teófi lo Otoni, no domingo, 
dia 12, às 10 horas: Amé-
rica x Varginha. Para esse 
jogo os ingressos foram 
reduzidos de 40,00 para 
20,00 reais e o número de 
torcedores aumentado de 
599 para 1.500. Améri-
ca não pode perder, nem 
empatar, sob pena de fi car 
sem sua vaga para a fi nal. 
Agora, mais do que nunca 
precisa de sua torcida, so-
bretudo das organizadas.

A feira comercializa doces, quitandas, hortigranjeiros, 
queijos e artesanatos - Foto: Luiz Santana
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Segurança Pública
Polícia Civil indicia autor 
de roubo contra posto de 
combustíveis em Medina

Menor toma moto de 
assalto e pede resgate 
para devolver veículo

PM apreende drogas na 
zona rural de Ladainha

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da 
delegacia de Medina, no 
Vale do Jequitinhonha, 
concluiu nesta terça-feira 
(06/12), inquérito policial 
que apurou a prática do 
crime de roubo contra 
um posto de combustí-
veis em Medina. O crime 
ocorreu no dia 13/08/21, 
por volta das 23h30, em 
um posto de combustí-
veis que fica na aveni-
da principal da cidade.

Na ocasião, um in-
divíduo chegou em uma 
motocicleta no local, abor-
dou um dos frentistas e, 
mediante grave ameaça 
exercida por meio de arma 
de fogo, subtraiu um apa-
relho celular da vítima e 
quantia em dinheiro. O in-
quérito foi instaurado para 
apuração dos fatos e, com 
o trabalho investigativo, 
foi identificado um suspei-
to, de 38 anos, oriundo da 
cidade de Itaobim, que fica 
a 45 km de Medina, o qual 

possui vários registros da 
prática do crime de roubo.

“O indivíduo acabou 
sendo preso em flagrante 
pela Polícia Militar em 
Itaobim, no dia 07/09/21, 
logo após a prática de ou-
tros crimes de roubo com 
o mesmo modo de agir, 
sendo apreendida também 
na ocasião a motocicleta 
utilizada nos crimes”, disse 
o delegado da cidade, dr. 
Thiago de Carvalho Passos.

O delegado informa 
que com a conclusão do 

inquérito policial, o inves-
tigado foi indiciado pela 
prática do crime de roubo 
circunstanciado pelo uso 
de arma de fogo, poden-
do ser condenado a uma 
pena de mais de 10 anos 
de prisão. O inquérito foi 
remetido à Justiça, tendo 
a Polícia Civil representa-
do, ainda, pela decretação 
da prisão preventiva dele, 
que já se encontra preso 
pela prática dos outros cri-
mes. (Informações/Foto: 
PCMG/ dr. Thiago Passos).

Na madrugada de do-
mingo (05/12), nas proxi-
midades da comunidade 
rural de Água Nova, em 
Araçuaí, um rapaz de 18 
anos, que retornava de 
uma festa em sua moto-
cicleta Honda Bros-160, 
foi surpreendido por dois 
indivíduos, um deles por-
tando arma de fogo, que 
anunciaram o assalto e 
subtraíram a moto da ví-
tima fugindo em seguida.

Após um período de 
02 horas depois do fato, a 
vítima fez contato com a 
Polícia Militar via 190. De 
imediato, foi empenhada 
uma equipe policial para 
deslocar e contatar a víti-
ma. De posse das informa-
ções passadas, os militares 
iniciaram as diligências 
para tentar identificar os 
autores. As diligências 
iniciadas na madrugada 
perduraram até a tarde do 

mesmo dia, momento em 
que foi feito contato com 
a testemunha S.R., que 
é empregador da vítima.

A testemunha disse 
aos militares que recebeu 
informações de terceiros, 
apontando que a motoci-
cleta roubada estaria de 
posse de um indivíduo de 
17 anos de idade. Disse 
ainda, que recebeu conta-
to do autor que lhe pediu 
um valor em dinheiro 
para devolver a moto-
cicleta, com entrega no 
posto de combustível de 
Araçuaí. Às 13h30min 
o autor chegou ao pos-
to em um veículo Fiat 
Uno, sendo a motocicle-
ta, alvo do roubo, con-
duzida por um terceiro.

A vítima reconheceu 
o menor de 17 anos como 
sendo autor do ato infra-
cional análogo ao roubo 
e de imediato acionou a 

Polícia Militar, que com-
pareceu ao local e o apre-
endeu. O menor confessou 
a autoria do ato infra-
cional e apontou o local 
onde estaria escondida 
a arma de fogo utilizada 
na empreitada criminosa. 
O armamento foi locali-
zado escondido debaixo 
de uma árvore aroeira na 
casa do autor, tratando-se 
de um revólver calibre 
38, municiado com dois 
cartuchos, um percutido.

O menor apreendido 
em flagrante por ato infra-
cional análogo ao crime 
de roubo foi atendido no 
Hospital São Vicente, em 
seguida encaminhado à 
delegacia de Polícia Civil 
de Pedra Azul, para as 
medidas cabíveis à polícia 
judiciária. (Informações/
Fotos: assessoria de comu-
nicação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).

Polícia Civil deflagra a Operação 
Cambion e prende autores de 

estupros de vulneráveis

Águas Formosas 
- A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da 
19ª Delegacia de Águas 
Formosas, realizou na 
segunda-feira (06/12), a 
segunda fase da Opera-
ção Cambion, objetivan-
do prender criminosos 
pela prática de crimes 
atentatórios à dignida-
de sexual de vulnerá-
veis. As diligências da 
primeira fase tiveram 
início no mês de ou-
tubro, quando foram 
feitos levantamentos 
de autores já condena-
dos nessa modalidade 
de crime, com cumpri-
mento de dois longevos 
mandados em aberto e 
uma prisão em flagrante.

Na ocasião foram 
presos três autores: 
M.P.S., de 72 anos, preso 
no dia 19/10/21. N.F.O., 
76 anos, preso no dia 
20/10/21; e D.M., de 
44 anos, preso no dia 
21/10/21, todos eles 
com prisão decretada 
pela prática de estupro 
de vulnerável. E, nesta 
segunda-feira (06/12), a 
Polícia Civil deflagrou a 
segunda fase, que culmi-
nou na prisão de outros 
quatro autores, todos 

investigados por crimes 
de estupro de vulnerá-
vel. Foram cumpridos 
04 mandados de prisão, 
03 decorrentes de pedido 
de preventiva formulado 
pela autoridade policial e 
01 mandado em aberto.

Diante da gravida-
de dos fatos o delegado 
de Águas Formosas re-
presentou pela cautelar 
preventiva, sendo defe-
rido o pedido de prisão 
cautelar de 03 autores. 
Um dos crimes chocou 
particularmente a socie-
dade local, por envolver 
um pai acusado de pagar 
pessoas para manterem 
relações sexuais com seu 
próprio filho, com menos 
de 12 anos de idade e de-
ficiente mental. A prisão 
dos investigados foi for-
malizada pelo delegado 

de Águas Formosas e os 
autores foram encami-
nhados para o sistema 
prisional, ficando à dispo-
sição da Justiça Pública.

Segundo a Polícia 
Civil o procedimento po-
licial será concluído e 
remetido à Justiça para 
as providências cabíveis. 
Foram empenhados 01 
delegado, 03 investiga-
dores e 01 escrivã para a 
operação todos lotados em 
Águas Formosas, além de 
01 viatura. Os trabalhos 
foram coordenados pelo 
delegado, dr. Lucas Da-
mas Garlipp Provenzano. 
Investigadores: Letícia 
Mascarenhas, Jovan Al-
meida e Émerson José 
Guilherme. Escrivã: Lú-
cia Maria de Souza San-
tos. (Informações/Foto: 
PCMG/Águas Formosas).

Policiais militares lo-
tados na cidade de Ladai-
nha, com apoio de mili-
tares do Tático Móvel e 
do serviço de inteligência 
da PMMG realizaram na 
segunda-feira (06/12), uma 
operação na zona rural 
do município, próximo 
ao Distrito de Concór-
dia do Mucuri, culmi-
nando na apreensão de 
drogas e na prisão de um 
cidadão maior de idade.

Foram apreendidos 
barras e porções de maco-
nha, cocaína e uma balança 
de precisão. Segundo a 
Polícia Militar, o homem 
já vinha sendo monitorado 
há mais de um ano devido 
a denúncias do seu envol-
vimento com o tráfico de 
drogas na região. (Informa-
ções/Fotos: tenente Marlos 
Aurélio Alves Barbosa, 
comandante do 1° Pelotão 
e respondendo pelo 3° 
Pelotão da 232ª Cia PM).

Na Operação Cambion foi preso um homem acusado 
de pagar pessoas para estuprarem seu próprio filho menor 

de 12 anos, com deficiência mental
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Publicação Legal

Homem é preso com duas armas 
de fogo na cidade de Umburatiba

Colisão entre carro e moto deixa 
vítimas gravemente feridas no 

centro de Teófi lo Otoni 

Durante operação da 
Polícia Militar, na quinta-
-feira (02/12), na cidade 
de Umburatiba, os mili-
tares foram até o Distrito 
de São Pedro Pampam 
após receberem denún-
cias informando que em 
data anterior um morador 
daquela localidade teria 
efetuado disparos de arma 
de fogo em via pública.

No local os militares 
abordaram o denunciado 
em sua residência, tendo 
ele entregue duas armas 
de fogo de fabricação ar-
tesanal. O homem foi en-
caminhado à delegacia 
de Polícia Civil com as 
armas de fogo apreendidas. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

O acidente aconteceu 
na madrugada desta segun-
da-feira (06/12), na Aveni-
da Doutor Luiz Boali Porto 
Salman, centro de Teófi lo 
Otoni. A Polícia Militar foi 
acionada e no local depa-
rou com um acidente com 
vítimas, envolvendo um 
carro e uma motocicleta. 
O condutor do veículo Kia/
Cerato, J.A.G.O., de 35 
anos, disse que trafegava 
no sentido centro-bairro, 
que ao se aproximar do 
cruzamento desta via com 
a Avenida Getúlio Vargas, 
reduziu a velocidade, pis-
cou farol três vezes e seguiu 

em frente, momento em 
que foi surpreendido pelo 
condutor da motocicleta 
que trafegava pela Getúlio 
Vargas e teria avançado 
no cruzamento sem pa-
rar e em alta velocidade.

O condutor da moto-
cicleta, I.S.F., de 29 anos, 
devido ao estado grave 
não pôde prestar nenhuma 
informação sobre os fatos. 
Uma testemunha de 42 
anos, que presenciou os 
fatos, relatou que os dois 
veículos trafegavam em 
alta velocidade e ambos 
avançaram no cruzamento 
sem parar ou reduzir a 

velocidade. Outra testemu-
nha, 18 anos, que também 
presenciou os fatos, disse 
que viu o condutor do carro 
sinalizar piscando farol, 
mas ele não reduziu sua 
velocidade e avançou no 
cruzamento atingindo a 
motocicleta que trafegava 
pela Av. Getúlio Vargas. 
Disse que havia outras 
pessoas como passageiras 
no carro, que teriam sa-
ído do local após o fato.

Em decorrência do aci-
dente o condutor da moto-
cicleta sofreu uma fratura 
exposta na perna esquerda 
e um corte profundo no 

abdômen lado esquerdo, já 
seu passageiro de 16 anos, 
sofreu uma fratura exposta 
também na perna esquerda. 
As vítimas foram socorridas 
por uma equipe SAMU, au-
xiliada por uma equipe do 
Corpo de Bombeiros, após 
prestarem os primeiros so-
corros no local, as encami-
nharam ao Hospital Santa 
Rosália. Câmeras de mo-
nitoramento do programa 
Olho Vivo podem ajudar a 
polícia judiciária a investi-
gar as causas e circunstân-
cias do acidente. (Ocorrên-
cia registrada pela PMMG/ 
Fo tos :  D ivu lgação ) .
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013118 - WAGNER BARBOZA DE OLIVEIRA, 
solteiro, maior, servidor público estadual, nascido aos 
04/03/1995, no Hospital Vera Cruz, natural de Teó-
filo Otoni-MG, residente na Rua Capitão Leonardo, 
216, Bairro Grão Pará, Teófilo Otoni-MG, filho(a) 
de SEBASTIÃO BARBOZA DE ANIZ e ROZENI 
OLIVEIRA DE ANIZ; e EMANUELLY BOMFIM 
LOSQUE AGOSTINI, solteira, maior, advogada, nas-
cida aos 22/02/1994, no Hospital São Lucas, natural de 
Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Padre Virgulino, 
407, Apto. 2, Centro, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de 
CLAUDIO ROBERTO LOSQUE AGOSTINI e JUS-
SARA BOMFIM LOSQUE AGOSTINI;  

013119 - WELLINGTON MARTINS DE ABREU, 
solteiro, maior, auxiliar de serviços gerais, nascida aos 
22/03/1975, não informado lugar do nascimento, natural 
de Belo Horizonte-MG, residente na Rua Judith Soriano 
Freire, 265, Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de OSVALDO MARTINS DE ABREU e MARIA DAS 
DORES MARTINS DE ABREU; e SCHIRLEY PEREI-
RA DOS SANTOS, solteira, maior, manicure, nascida aos 
15/08/1969, no Distrito de Ponto do Marambaia, natural 
de Caraí-MG, residente na Rua Judith Soriano Freire, 
265, Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS e EDUVIGES 
PEREIRA ASSUNÇÃO; 

013120 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, 
solteiro, maior, mototaxista, nascido aos 03/02/1989, 
no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Nagib Lauar, 125 A, Bairro São 
Francisco, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ROBERTO 
ALVES DE OLIVEIRA e MARICÉLIA DE OLIVEI-
RA LIMA; e CARINA CALDEIRA VIEIRA, solteira, 
maior, assistente de vendas, nascida aos 06/03/1994, 
no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Nagib Lauar, 125 A, Bairro São 
Francisco, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ ALVES 
VIEIRA e IDALINA CALDEIRA VIEIRA;  

013121 - RODRIGO ALVES SOUZA PRATES, 
solteiro, maior, estoquista, nascido aos 02/07/2000, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua B, 138, Bairro Indaiá, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de MARCONE ALVES DE SOUZA e 
JOSIANE SOUZA PRATES; e ADRIELLE HENRIQUE 
RAMOS DOS SANTOS, solteira, maior, recepcionista, 
nascida aos 27/07/1996, no Hospital São Lucas, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Caetano Peixo-
to, 245, Bairro Mucuri, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
LUCIO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS e 
GRACILENE RODRIGUES RAMOS; 

013122 - PAULO HENRIQUE LOPES SOARES, 
solteiro, maior, vendedor, nascido aos 12/07/1993, no 
Hospital de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte-
-MG, residente na Rua Serra Negra, 510, Bairro Jardim 
São Paulo, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO 
BORGES SOARES e MARIA APARECIDA LOPES 
SOARES; e TÂMARA RIBEIRO SENA, solteira, maior, 
auxiliar administrativa, nascida aos 26/09/1987, no Hos-
pital Balbina Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Altamiro Nunes Leite, 923, Bairro Vila 
Barreiros, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ ANTO-
NIO SENA ALVES e MARIA NEIDE RIBEIRO SENA; 

Teófi lo Otoni-MG 07/12/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges
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