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15ª RPM recebe 20 
sargentos e 12 aspirantes 

a oficiais, para ampliar 
a prevenção criminal no 

nordeste mineiro

“É um grande reforço que recebemos na região, considerando que são profis-
sionais altamente qualificados, tanto os sargentos quanto os aspirantes a oficiais, 
que virão a somar a nossa equipe de trabalho aqui nos mais distintos municípios da 
nossa região”, disse o comandante da 15ª RPM, coronel Menezes. Os sargentos se 
apresentaram na quarta-feira (3) e os aspirantes nesta quarta-feira (9). Página 2

Emater-MG celebra seus 72 
anos e o Dia Nacional do 

Extensionista com homenagens 
a seus profissionais, parceiros e 

agricultores familiares
A Empresa de Assis-

tência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas 
Gerais (EMATER-MG) 
comemorou virtualmente, 
na sexta-feira (4), seus 72 
anos de existência, que 
foram completados no do-
mingo (6/12). A empresa, 
que é vinculada à Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to, também festejou o Dia 
Nacional do Extensionis-
ta Rural. Página 4

Comissão destaca Dia 
Internacional dos Direitos 

Humanos nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira 

(10), às 14 horas, a Comis-
são de Direitos Humanos 
da ALMG realiza audiên-
cia pública para debater 
os direitos humanos como 
ideal comum a ser atingido 
por todos os povos e todas 
as nações... Página 3

Homem dá entrada em 
hospital de Malacacheta 

após sofrer acidente
A Polícia Militar foi 

acionada na segunda-feira 
(07/12), por uma funcioná-
ria do Hospital Municipal 
Dr. Carlos Marx de Mala-
cacheta, informando que 
ali chegou a ambulância 
da cidade de Setubinha 
transportando Ronaldo Al-
ves de Araújo, de 45 anos, 
apresentando quadro de 
trauma crânio encefálico 
grave (TCE). Página 6
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Cidade
15ª RPM recebe 20 

sargentos e 12 aspirantes 
a oficiais, para ampliar 
a prevenção criminal no 

nordeste mineiro
Novos Sargentos - O 

comandante da 15ª Região 
de Polícia Militar, coronel 
Célio Alves de Menezes 
Júnior, recepcionou na 
quarta-feira (02/12), os 
militares recém formados 
no Curso de Formação de 
Sargentos (CFS). Na opor-
tunidade, o coronel Mene-
zes parabenizou os 20 no-
vos sargentos dando-lhes 
boas-vindas e desejando 
sorte nesta nova etapa que 
se inicia. O Curso de For-
mação de Sargentos, Cur-
so Superior de Tecnologia 
em Segurança Pública 
(CFS/CSTSP), realizado 
em Belo Horizonte, teve 
duração de 12 meses, dis-
tribuídos em atividades 
práticas e teóricas, além 
de estágio operacional.

Os sargentos estão 
preparados para comandar 
destacamentos, guarnições 
de radiopatrulha, auxiliar 
oficiais na administração 
das atividades das uni-
dades, participar na for-
mação e treinamento de 
outros policiais, auxiliar 
na fiscalização e gestão 
das ações e operações de 
policiamento ostensivo, 
além de desenvolver pro-
cessos e procedimentos 
administrativos militares. 
Após formados, os mili-
tares foram alocados nos 
diversos municípios que 
compõem a 15ª RPM, 
com a missão de promo-
ver segurança e manu-
tenção da ordem pública.

Novos Aspirantes 
a Oficiais - A 15ª RPM 
recebeu 12 Aspirantes a 
Oficiais que se apresen-
taram nesta quarta-feira 
(09/12), em Teófilo Otoni, 
e já foram designados pelo 
coronel Menezes para as 
unidades que integram a 
15ª Região, tanto para o 
44º Batalhão de Almenara, 
quanto para o 19º Bata-
lhão, com sede em Teófilo 
Otoni. Menezes informou 
que também foram desig-
nados Aspirantes a Oficiais 
para a 14ª Cia Ind. em 
Araçuaí e a 24ª Cia Ind. 
sediada em Nanuque.

“Hoje, são os Aspi-
rantes a Oficiais que, após 
a conclusão do curso de 
oficiais com duração de 
dois anos e meio em Belo 
Horizonte, foram declara-

dos Aspirantes a oficiais 
e iniciam uma carreira do 
Oficialato da Polícia Mili-
tar. Na semana passada nós 
recebemos 20 Sargentos da 
Polícia Militar, que após 
a conclusão do Curso de 
Formação de Sargentos 
em Belo Horizonte, fo-
ram classificados aqui pra 
nossa região. É um grande 

reforço que recebemos na 
região, considerando que 
são profissionais altamente 
qualificados, tanto os sar-
gentos quanto os aspiran-
tes, e que virão a somar a 
nossa equipe de trabalho, 
aqui nos mais distintos mu-
nicípios da nossa região”, 
disse o comandante da 15ª 
RPM, coronel Menezes.

Dia Internacional dos Direitos 
Humanos é comemorado 
nesta quinta-feira (10/12)

O Dia Internacio-
nal dos Direitos Hu-
manos é comemorado 
em 10 de dezembro. 
Nessa data, em 1948, a 
Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 
(DUDH) foi procla-
mada pela Assembleia 
Geral das Nações Uni-
das, em Paris, por meio 
da Resolução 217 A 
(III), estabelecendo a 
proteção universal dos 
direitos humanos. A 
Declaração se tornou a 
pedra fundamental de 
garantia da dignidade 
da pessoa humana e do 
nosso direito de viver 
em paz e segurança.

Segundo a ONU, 
a DUDH foi traduzida 
para mais de 500 idio-
mas, sendo considerado 
o documento mais tradu-
zido do mundo e tendo 
inspirado as constitui-
ções de muitos Estados 
e democracias recentes. 
A Secretaria Nacional de 
Proteção Global (SNPG), 
do MMFDH, defende 
valores que são as raízes 
para o bem comum, a paz 
e a inclusão, reafirmando 
o compromisso de prote-
ger os direitos de todas 
as pessoas, buscando sua 
universalização, em linha 
com a DUDH de 1948.

A Declaração reco-
nhece que "a dignidade 
é inerente à pessoa hu-
mana e é o fundamento 
da liberdade, da justiça 
e da paz no mundo". 
Mesmo após 71 anos 
de sua adoção, sabe-
mos que ainda há muito 
a ser feito para concre-
tizar a universalização 

dos direitos humanos. 
(algosobre.com.br).

Nossa reportagem 
ouviu a advogada e pro-
fessora da Disciplina 
em Teófilo Otoni, dra. 
Camila Miranda sobre 
essa data comemorada 
anualmente, se ainda há 
muito a ser feito para 
efetivamente fazer valer 
os Direitos Humanos. Ela 
destaca que – “Termos 
uma data considerada o 
“Dia Internacional dos 
Direitos Humanos” pos-
sui um simbolismo muito 
forte porque nos remete à 
direitos que foram histo-
ricamente conquistados, 
destinados a todos os 
homens e mulheres inde-
pendentemente de raça, 
nacionalidade, religião 
ou qualquer outra con-
dição, e que devem ser 
protegidos pela legisla-
ção nos planos interna-
cional e nacional. Ain-
da assim, situações de 
desrespeito e violação 
a esses direitos seguem 
ocorrendo, portanto, te-
mos um árduo caminho 
a ser trilhado para que 
exista a plena efetivação 
dos direitos humanos 
em nossa sociedade”.

Todas as pessoas de-
veriam viver com digni-
dade, independentemente 
de raça, cor, credo, sexo, 
ou outra condição, mas 
sabemos que existem 
muitas desigualdades so-
ciais no mundo. Para a 
dra. Camila, nossa so-
ciedade é construída em 
torno dessas desigualda-
des sociais, as quais im-
pactam, principalmente, 
na vida daqueles sujeitos 
que integram grupos em 
condição de vulnerabili-
dade. “Neste sentido, a 
legislação voltada para 
a proteção dos direitos 
humanos cumpre um 
papel de fundamental 
importância para mini-
mizar estas diferenças e 
garantir um mínimo de 
dignidade”, disse. Ela 
cita como exemplo a Lei 
Maria da Penha, que trou-
xe avanços significativos 
para as mulheres vítimas 
de violência doméstica 
e a Lei dos Crimes de 
Racismo, que têm como 
destinatários de proteção 
justamente indivíduos 
que estão à margem, re-
presentando algumas das 
principais vítimas de vio-
lação em seus direitos.

Advogada e professora da Disciplina de Direitos Humanos
 em Teófilo Otoni, dra. Camila Miranda
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Cidade/Gerais
Prefeito eleito confirma 
parceria e apoio a Polícia 

Civil de Ataléia

Comissão destaca Dia 
Internacional dos Direitos 

Humanos nesta quinta-feira

TJMG inicia Campanha de Natal

O Prefeito eleito de 
Ataléia, Gilson Botelho, 
acompanhado da futura 
primeira dama, Jaqueline 
Santos, esteve em audi-
ência com o delegado 
Regional, dr. Washington 
Souza Filho e o delegado 
de Ataléia, dr. Márcio 
Pereira na sede da Polícia 
Civil em Teófilo Otoni.

Na pauta do encontro, 
Botelho parabenizou os 
delegados e as forças de 
segurança em geral pelo 
brilhante trabalho execu-
tado na cidade e região, 
bem como os bons resul-
tados obtidos, garantindo 

Nesta quinta-feira 
(10/12/20), às 14 horas, 
a Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia 
Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) realiza audi-
ência pública no Auditório 
José Alencar para debater 
os direitos humanos como 
ideal comum a ser atingi-
do por todos os povos e to-
das as nações, por ocasião 
do Dia Internacional dos 
Direitos Humanos, cele-
brado em 10 de dezembro.

"A pandemia da Co-
vid-19 escancarou ain-
da mais a desigualdade 
social em que vivemos 
no Brasil e, não diferen-
te, em Minas Gerais. A 
contaminação pelo novo 
coronavírus atingiu mas-
sivamente a população 
empobrecida, negra, pe-
riférica e povos originá-
rios", frisa a presidenta 
da comissão, deputada 
Leninha, que pediu a 
reunião juntamente com 
a deputada Andréia de 
Jesus, vice-presidenta, e 
o deputado Betão.

Segundo Leninha, a 
consequente desarticula-

Magistrados, assesso-
res e funcionários poderão 
pegar cartas com pedidos 
de presentes nas diversas 
unidades do TJMG. Apesar 
do isolamento social im-
posto pela pandemia, este 
Natal ainda pode ser reple-
to de afeto e solidariedade. 
O público interno da Casa 
poderá apadrinhar uma 
criança, escolhendo uma 
cartinha com pedidos de 
presentes para o bom velhi-
nho nas diversas unidades 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG).

Os demais interessados 
também podem participar, 
acessando o site dos Cor-
reios e selecionando um dos 
milhares de pedidos para 
atender. Foi elaborada uma 
estratégia digital para que 
a campanha natalina não 
seja prejudicada pela crise 
sanitária. Esta é a 12ª edição 
do Papai Noel TJMG, um 
projeto que unifica as cam-
panhas natalinas realizadas 
anualmente no Tribunal. 
Além do Papai Noel dos 
Correios, a iniciativa al-
cança as crianças da Cre-
che Nutris e do TJ Crian-
ça Abriga, instituições 

a paz e a tranquilidade dos 
munícipes. Ele colocou-se 
à disposição para firmar 
convênios no sentido de 

ajudar a Polícia Civil nas 
suas demandas, melhoran-
do ainda mais o trabalho na 
cidade. (MBG Marketing).

ção das políticas básicas 
e as violações de direitos 
dos territórios tradicionais 
nesse cenário também são 
realidades no Estado de 
Minas Gerais. "Por isso, 
é preciso falar de Direi-
tos Humanos e construir 
saídas concretas para o 
alcance da dignidade de 
todas e todos", frisa ainda 
a deputada sobre o objetivo 
da audiência, de debater, 
na data em que se come-
mora a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos 
(DUDH), os desafios da 
comissão e de outros me-
canismos garantistas frente 
à pandemia e à violência 
cometida contra os povos.

O dia 10 de dezem-
bro foi a data em que a 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU) 
oficializou a Declaração 
Universal dos Direitos 
Humanos e desde 1950 
o Dia Internacional pas-
sou a ser celebrado nesta 
data.  Entre os convi-
dados para o debate, 
estão representantes da 
Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos 
Deputados, do governo 
do Estado, do Ministério 
Público e da Defensoria 
Pública, além de agentes 
pastorais e de institui-
ções que atuam na defesa 
dos direitos humanos. 

criadas por iniciativa de 
magistrados e servidores.

A campanha - Reali-
zada há mais de 25 anos, a 
campanha Papai Noel dos 
Correios incentiva a soli-
dariedade e o espírito de 
Natal. Desde 2010, foram 
incluídas na ação as cartas 
de crianças das escolas 
da rede pública de ensino 
(até o quinto ano do ensino 
fundamental) e de insti-
tuições parceiras, como 
creches, abrigos, orfanatos 
e núcleos socioeducativos. 
Com a redação manuscrita 
das cartas, os meninos e 
meninas são estimulados 
no aprendizado em sala 
de aula e desenvolvem 
o prazer de escrever. Os 
estudantes aprendem tam-
bém a endereçar, usar o 

CEP e o selo postal.
Ano passado - Os 

presentes arrecadados na 
campanha do ano passado 
foram entregues pelo Papai 
Noel dos Correios em uma 
solenidade realizada no 
início de dezembro, no sa-
guão do Edifício Sede do 
TJMG, com a presença das 
crianças da casa de acolhi-
mento TJ Criança Abriga 
e das creches Nutris e 
NAC. Além de cantar, as 
crianças ouviram músi-
cas interpretadas pelos 
recuperandos do Coral da 
Associação de Proteção e 
Assistência aos Condena-
dos (Apac) de Nova Lima. 
(Assessoria de Comunica-
ção Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais - TJMG).

Covid-19: Secretaria de 
Saúde confirma mais 02 
óbitos em Teófilo Otoni

A Secretaria Munici-
pal de Saúde divulgou na 
noite desta quarta-feira 
(09/12), o boletim epide-
miológico confirmando 
3.641 casos positivos de 
Covid-19 em Teófilo Oto-
ni, 32 a mais nas últimas 
24 horas e o registro de 
mais 02 óbitos por com-
plicações causadas pela 
Covid-19, totalizando 
119 até esta data, tendo 
ainda 01 óbito em investi-
gação. Já foram descarta-
dos 13.251 casos suspei-
tos, tem 319 casos ativos e 

3.203 pessoas infectadas já 
estão recuperadas.

O s  d o i s  ú l t i m o s 
óbitos ocorreram na se-
gunda e quarta-feira (7 e 
09/12/2020), e tratam-se 
de dois idosos (um ho-
mem e uma mulher) de 
80 e 65 anos. De acordo 
com a secretaria o homem 
estava internado no Hos-
pital Bom Samaritano e a 
mulher estava internada 
na UPA 24 Horas (Unida-
de Getúlio Vargas). Que 
ambos receberam toda 
assistência e tratamento 

necessários, eram porta-
dores de comorbidades 
e tiveram os resultados 
confirmados por RT-PCR.

Das Internações - A 
secretaria informa que 
pelo SUS, Convênio e 
Particular tem 40 leitos e 
24 estão ocupados, sendo 
07 pacientes de Teófilo 
Otoni e 17 de outros mu-
nicípios. Leitos de En-
fermaria Covid tem 50, 
sendo que 25 estão ocu-
pados, sendo 17 pacien-
tes de Teófilo Otoni e 08 
de outros municípios.

Gilson Botelho ladeado por dr. Washington Souza Filho, 
Jaqueline Santos e o dr. Márcio Pereira 

Para Leninha, que pediu a reunião, é preciso construir
 saídas para o alcance da dignidade de todos (Arquivo 

ALMG - Foto: Daniel Protzner)

Audiência nesta quinta (10) vai marcar a data com debate sobre 
desafios contra a desigualdade, num cenário de pandemia

Cidadãos podem aderir acessando site da Campanha

www.diariotribuna.com.br
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Gerais
Emater-MG celebra seus 72 anos e o Dia Nacional 

do Extensionista com homenagens a seus 
profissionais, parceiros e agricultores familiares

A Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater-MG) co-
memorou virtualmente, 
na sexta-feira (04), seus 
72 anos de existência, que 
foram completados no do-
mingo, 6 de dezembro. A 
empresa, que é vinculada 
à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa-
-MG), também festejou 
o Dia Nacional do Exten-
sionista Rural, profissio-
nal que trabalha no setor 
e que também tem no dia 
6 de dezembro, sua data 
oficial de celebração.

Data que foi exaltada 
hoje, pelo diretor-presi-
dente, Gustavo Laterza, 
que em nome da diretoria 
executiva da empresa, 
abriu o evento virtual, 
cumprimentando colegas, 
clientes e parceiros da 
empresa pública mineira 
de extensão rural. “Quero 
trazer uma mensagem de 
agradecimento a todos da 
Emater-MG. Parabenizar 
todos os profissionais da 
empresa pela comemo-
ração desses 72 anos de 
história. História essa 
profícua, uma missão de 
promoção do desenvol-
vimento, da melhoria de 
vida da família rural e dos 
municípios.” Em vídeo 
gravado especialmente 
para o evento, a Secretaria 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Ana 
Valentini, deu o seu reca-
do e elogiou a empresa. 
“É uma vida longa de 
dedicação ao desenvol-
vimento do nosso estado. 
São 72 anos de orgulho de 
Minas Gerais por nossa 
Emater. Parabéns a todos 
os funcionários servidores 
e parceiros da Emater de 
Minas Gerais”, aclamou.

Também prestigiando 
a live comemorativa, o 
vice-governador Paulo 
Brant, gravou mensagem 
de saudação pelos 72 anos 
da Emater-MG e o Dia do 
Extensionista. “Salve o 
dia 6 de dezembro, salve. 
O aniversário dessa que-
ridíssima empresa que é 
a Emater é também não 
por coincidência o Dia 
Nacional do Extensionista 

Rural. Falar da Emater é 
falar de uma empresa que 
é um modelo para todos 
nós que trabalhamos no 
governo, porque é uma 
instituição que trabalha”, 
exultou. Segundo Brant, a 
empresa é sempre elogiada 
pelos pequenos produtores 
e prefeitos conveniados.

Só na Emater-MG, 
os extensionistas rurais 
somam um total de 1.762 
colaboradores, entre esta-
giários, profissionais técni-
cos e administrativos. Eles 
estão presentes, em 793 
municípios mineiros, onde 
a empresa tem escritórios 
e unidades regionais. To-
dos prontos para atender 
a família rural com zelo e 
qualidade, como bem de-
monstrou, Gustavo Later-
za, ao apresentar os bons 
resultados da empresa, nas 
diversas atividades que 
atua, como na execução 
de políticas públicas. Em 
uma delas, a Emater-MG 
fez 13 mil 494 projetos de 
crédito rural, num valor 
aplicado da ordem de R$ 
844 milhões. “É a ação 
extensionista viabilizando 
recursos para a atividade 
produtiva. Gerando renda 
e riqueza”, argumentou 
ao apresentar o balanço 
dos trabalhos da empresa, 
neste ano de 2020.

Novos tempos - A 
cerimônia, transmitida 
pelo canal do Youtube da 
empresa, foi marcada por 
homenagens a extensio-
nistas da ativa com tra-
balhos que apresentaram 
resultados positivos para 
a instituição e seus clien-
tes. Tudo isso sem deixar 
de fora profissionais que 
aposentaram este ano ou 
se desligaram, também 
em 2020, pelo Programa 
de Desligamento Volun-
tário (PDV). Enfim uma 
solenidade bem de acordo 
com os novos tempos, 
marcados pelo avanço das 
tecnologias de informação 
e comunicação, e em um 
ano atípico, onde o mundo 
inteiro se viu obrigado a 
conviver com os reflexos 
da pandemia da covid 19, 
nos mais diversos setores, 
entre eles, o agropecuário.

É o caso da empresa 
pública mineira que teve 

de se reinventar para atra-
vessar a crise sanitária, 
sem prejudicar a popula-
ção urbana, produtores e 
agricultores familiares, 
que precisavam manter o 
comércio de sua produção. 
E que, ciente da impor-
tância do serviço de assis-
tência técnica e extensão 
rural (Ater) para garantir 
a alimentação, na mesa do 
consumidor, e na execução 
das políticas públicas, no 
meio rural, manteve seus 
trabalhos, mesmo remota-
mente, durante o período 
de isolamento social.

“Esse foi um ano de 
muito aprendizado. Ti-
vemos de nos adaptar aos 
novos tempos. Com essa 
pandemia está sendo um 
momento de superação. 
De muita transformação 
na nossa forma de tra-
balhar o dia a dia para 
melhor atender a nossa 
população. Com muita 
determinação, polivalên-
cia e resiliência, todos os 
profissionais fizeram a 
adaptação a essa realida-
de. Seguimos os decretos 
municipais, do Estado, e 
do Comitê Extraordinário 
da Covid. A Emater em 
momento algum parou. 
Seja na forma presencial 
ou em teletrabalho”, re-
gistrou o diretor Presi-
dente Gustavo Laterza.

Destaque Família 
Rural - A agricultora fa-
miliar Gracilene Romana 
da Silva, da Comunidade 
Pedra Preta, no município 
de Januária, foi uma das 
pessoas homenageadas 
pela Emater-MG, na ceri-
mônia on-line desta sexta-
-feira. Ela e seu marido, o 
também agricultor Lieton 
Marcos Pereira da Silva 
constituem um exemplo 
típico de família rural, que 
está alcançando sucesso na 
horticultura, por meio de 
políticas públicas trabalha-
das pela Ater mineira. Foi 
com o apoio da Emater-
-MG, que o casal teve 
acesso a variados progra-
mas, entre eles Minas Sem 
Fome, Brasil Sem Miséria, 
Projeto Dom Helder Câ-
mara, Pronaf, PAA , PNAE 
e Sisteminha da Embrapa.

Tudo teve início, em 
2013, quando Gracilene, 

ainda sem a mão de obra 
do marido, iniciou uma 
horta, num terreno de 0,7 
hectares da propriedade do 
pai. Hoje ela trabalha, com 
a ajuda do esposo e de uma 
irmã, em uma área própria 
de 1,3 hectares que com-
prou do pai, e onde cultiva 
alface, couve, cebolinha, 
cenoura. Agora está ex-
pandindo a produção com 
o plantio de outros legu-
mes que não fazem parte 
dos hábitos alimentares 
da região, como couve-
-flor, alho-poró, rúcula e 
brócolis, e não tem do que 
se queixar. Ela conta que, 
quando planta, não dá con-
ta de entregar esses novos 
legumes, revela a coorde-
nadora regional da Emater-
-MG de Janaúba, Maria 
Aparecida Fagundes. 

Segundo a coorde-
nadora, além das vendas 
institucionais, Gracilene 
fornece para dois super-
mercados da cidade. E 
tudo que ela planta já está 
com as vendas assegura-
das em contratos. “É uma 
história de superação. Ela 
nem vai na feira livre da 
cidade, pois não tem vo-
lume para entregar. Graci-
lente aprendeu. Adquiriu 
expertise”, conclui. Ainda 
conforme Maria Apareci-
da, as primeiras entregas 
de seus produtos foram 
feitas de bicicleta. “Depois 
ela comprou uma moto e 
posteriormente outra moto 
melhor. Acessou o Pronaf e 
comprou também um tra-
torzinho manual para fazer 
canteiros. É bacana ver o 
progresso dela. O marido 
que era pedreiro, quando 
viu que dava certo, largou 

sua atividade e foi traba-
lhar com ela”, completa.

Em depoimento emo-
cionado, junto aos seus 
canteiros de hortaliças, 
Gracilene diz com voz em-
bargada, quase chorando: 
“Tudo que a gente hoje tem 
é devido a horta. Temos 
uma boa venda, o nosso 
alimento, o sustento da 
minha casa. E um fatura-
mento muito bom, porque 
trabalhamos muito, muito 
mesmo. Só quando chega 
no final, que tiramos a 
nota, de 15 em 15 dias, 
que a gente vê que vale a 
pena”, afirmou, em vídeo 
apresentado na live. Vale 
acrescentar que, com a 
pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, a famí-
lia de Janaúba também 
passou a comercializar 
em feira on-line.

Melhor inovAção 
2020 - Na comemoração 
dos 72 anos da Emater-
-MG e do Dia do Ex-
tensionista Rural, foram 
premiados os três primei-
ros lugares vencedores 
do Programa Destaque 
MelhorAção, que este 
ano ganhou nova assina-
tura, chamando Destaque 
MelhorinovAção. O Pro-
grama existe na Emater-
-MG há 10 anos e tem 
como objetivo: reconhe-
cer e disseminar, interna 
e externamente, ações e 
projetos inovadores que 
tenham obtido resultados 
relevantes para a Em-
presa ou para os clientes 
da Emater-MG, tendo 
ainda como perspectiva 
a ampliação dos conheci-
mentos dos colaboradores 
nas ações de assistência 

técnica e extensão rural.
Neste ano, a ação 

vencedora do 1ª lugar 
estadual tem o nome de 
“Ater e Assessoria Em-
presarial em Apicultura”. 
Os autores do projeto, 
são da unidade regional 
da Emater-MG de Janu-
ária: a Bem-estar Social, 
Wânia Maria Antunes 
Peixoto Saraiva e o ex-
tensionista Agropecuário 
Weder Pereira Fernandes. 
O 2º lugar premiou o 
projeto “Feira Online de 
Rio Preto (Feira ON)”, 
da extensionista agrope-
cuária da regional Juiz 
de Fora, Viviane da Silva 
Clementino, que atua no 
município de Rio Preto. 
No 3º lugar, foi premiado 
o projeto “Sinergia do Ser-
viço Público, Preservação 
e Recuperação Ambiental” 
do extensionista Bem-estar 
Social, Virgínio Alves Pe-
reira Neto, da Unidade Re-
gional de Divinópolis, no 
município de Igaratinga.

Também o vencedor 
Destaque MelhorinovAção 
da unidade central da em-
presa, em Belo Horizonte, 
foi o projeto “Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
Remota – Ater remota”, 
que representou todos os 
vencedores regionais. Os 
autores foram os coorde-
nadores técnicos estaduais 
em Metodologia de Exten-
são Rural, Ademar Moreira 
Pires, Luciana Moreira Ro-
cha e Maria Helena Alves 
da Silva. Todos vinculados 
ao Departamento Técnico 
(Detec). (Assessoria de 
Comunicação – Emater-
-MG - Jornalista responsá-
vel: Terezinha Leite).

Representantes do governo estadual ressaltam a data e elogiam a empresa

Agricultora familiar de Janaúba, Gracilene que foi homenageada



5Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020
DIÁRIO TRIBUNA

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

Opinião/Gerais

Crea conta com ser-
viços digitais - A oferta 
de serviços do Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Ge-
rais (Crea-MG) passará a 
ser 100% digital a partir do 
dia 04 de janeiro de 2021. 
Atividades como registro 
profissional, Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
(ART), bem como a solici-
tação da Certidão de Acer-
vo Técnico (CAT) poderão 
ser feitas online. E, apesar 
de profissionais, empresas 
e sociedade poderem re-
solver tudo virtualmente, 
a Inspetoria de Muzam-
binho estará mantida. O 
que muda é a dinâmica 
do atendimento. (A Folha 
Regional - Muzambinho)

Projeto conquista 
medalha - Promovido pelo 
Sebrae Minas desde 2016, 
o Agita Warm Up já possui 
edições em diversas cida-
des mineiras. O programa 
foi criado com o objetivo 
de impulsionar ideias de 
negócios e estimular o 
mindset empreendedor, 
além de contribuir para 
o fomento da inovação e 
do empreendedorismo no 
território. A proposta de 
negócio apresentada pela 
equipe do Projeto Horta 
Urbana, do Banco de Ali-
mentos de Formiga, foi a 
SIGPRO – Certificação 
de Hortaliças pelo Sistema 
Participativo de Garantia 
e Produção, e conquistou 
a 2ª colocação. (Nova Im-
prensa - Formiga)

Concurso de grafite 
é promovido - A Secreta-
ria Municipal de Cultura 
e Turismo de Manhuaçu 
publicou um edital para a 
realização do 1º Graffita-
çu, tendo como iniciativa 
grafitar o muro externo 
do Estádio Juscelino Ku-
bitschek, através do re-
curso da Lei Aldir Blanc. 
A Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo de 
Manhuaçu disponibilizará 
o valor da premiação de 
R$12.000,00 para cada 
grafiteiro homologado 
para o evento após a con-
clusão dos trabalhos. Os 
valores estipulados para 
o prêmio abrangem a re-
alização da intervenção ar-
tística no muro do Estádio 

Juscelino Kubitschek em 
uma área corresponde a 40 
metros linear para cada grafi-
teiro. (Diário de Manhuaçu)

Preço do gás traz 
preocupação - Entrou em 
vigor, na semana passada, 
o aumento de 5% no preço 
médio do gás de cozinha. 
Segundo a Petrobras, de 
janeiro até o início deste 
mês, o aumento acumu-
lado chegou a 21,9%, o 
que equivale a R$ 6,08 
por botijão. Revendedores 
de gás e consumidores de 
Governador Valadares estão 
preocupados com os cons-
tantes aumentos. Em uma 
pesquisa realizada nesta 
quinta-feira, em quatro re-
vendedoras de gás na cida-
de, o preço para entrega na 
casa do cliente variou entre 
R$ 80 e R$ 87 a botijão de 
13 kg. (Diário do Rio Doce 
- Governador Valadares)

 
Vereador pode per-

der cargo - A Corregedo-
ria da Câmara de Poços de 
Caldas concluiu o parecer 
a respeito da representa-
ção, encaminhada pela 
Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher, envol-
vendo o vereador Pedro 
Magalhães sobre suposta 
violência praticada contra 
sua esposa. O documento 
pede a cassação do man-
dato do vereador. (Jornal 
Cidade - Poços de Caldas)

Revitalização do Rio 
Doce avança - A recupe-
ração do rio Doce avança 
com o repasse de cerca de 
R$ 17 milhões realizados 
até o mês de novembro 
para esgotamento sanitário 
e destinação de resíduos 
sólidos em 18 localida-
des de Minas Gerais e do 
Espírito Santo. A ação faz 
parte de uma das principais 
frentes compensatórias da 
Fundação Renova, viabili-

zada por meio do Progra-
ma de Coleta e Tratamento 
de Esgoto e Destinação 
de Resíduos Sólidos e 
que vai destinar recursos 
para as prefeituras dos 39 
municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem 
de Fundão, em Mariana 
(MG). (Diário do Rio Doce 
- Governador Valadares)

São Lourenço na lon-
gevidade - A cidade de São 
Lourenço apresenta prepa-
ro satisfatório para a longe-
vidade da população. É o 
que aponta um estudo feito 
pelo Instituto de Longevi-
dade Mongeral Aegon, que 
lançou a segunda edição do 
Índice de Desenvolvimen-
to Urbano para a Longevi-
dade (IDL), que tem como 
objetivo avaliar o preparo 
de 876 municípios brasi-
leiros para a longevidade 
da população. Presente no 
estudo, São Lourenço está 
em 13° lugar no ranking 
de cidades pequenas, que 
é composto por municípios 
até 104 mil habitantes, 
aproximadamente. (O Po-
pular Net - São Lourenço)

Mais de 30 dias sem 
crimes violentos - Ao final 
do mês de novembro, a 2ª 
Companhia Independente 
da Polícia Militar, que 
comanda o policiamento 
na microrregião Alto Rio 
Pardo, composta por 16 
municípios, apresentou 
números surpreendentes 
sobre a redução de crimes 
violentos na região. A re-
dução de crimes violentos 
é superior a 70% em com-
paração ao mesmo período 
de 2019. Em Taiobeiras, 
por exemplo, a sensação 
de segurança foi transfor-
mada. A cidade saiu do 
caos em segurança pública 
e voltou a ser considerada 
pacata novamente. (Folha 
Regional - Taiobeiras)

Rede de Notícias

Dezembro, além do 
Natal de Jesus, reserva 
expressivas datas no que 
diz respeito à valoriza-
ção da vida. Em 1o/12 
logo lembramos o Dia 
Mundial de Luta contra 
a Aids, criado a partir de 
decisão da Assembleia 
Mundial de Saúde, em 
outubro de 1987.

Sobre o tema, há déca-
das escrevi que os nossos 

Irmãos que padecem com o 
vírus HIV e os que sofrem 
de outros males físicos, 
mentais ou espirituais pre-
cisam em primeiro lugar 
de Amor Fraterno, aliado 
ao socorro médico devido. 
Se a pessoa se sentir huma-
namente amparada, criará 
uma espécie de resistência 
interior muito forte, que a 
auxiliará na recuperação 
ou na paciência diante da 
dor. Costumo afirmar que 
o vírus do preconceito 
agride mais que a doença.

(...) Longe do Amor 
Fraterno, ou Respeito, se 

assim quiserem apelidá-
-lo, o ser humano jamais 
saberá viver em Socieda-
de Solidária Altruística 
Ecumênica, porque a sua 
existência ficará resumida 
a um terrível “cosmos”, 
o mesquinho universo do 
egoísmo. Por esse motivo, 
escreveu o pensador e so-
ciólogo francês Augusto 
Comte (1798-1857): “Vi-
ver para os outros é não 
somente a lei do dever, mas 
também da felicidade”. 
Trata-se de uma lição que 
ninguém deve esquecer em 
circunstância alguma.

Dia Mundial da 
luta contra a Aids

José de Paiva Netto | Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br | www.boavontade.com

O Quinto Evangelho
a ser erguido

Em 17 de janeiro de 
1988, estando na cidade de 
São Paulo/SP, Brasil, reali-
zei uma Cruzada do Novo 
Mandamento de Jesus no 
Larpelas ondas do rádio 
e, de improviso, afirmei 
que a Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito Santo, 
também denominada a Re-
ligião do Amor Universal, 
é o grande e acolhedor Lar 
de todas as pessoas de Boa 
Vontade da Terra e do Céu 
da Terra, independente-
mente de crenças, filoso-
fias ou descrenças.

A Religião do Tercei-
ro Milênio abriga a todos 
os povos, tendo em vista o 
seu Ecumenismo Divino, 
que estende as mãos e o 
coração às criaturas espi-
rituais e humanas, onde 
quer que estejam, porque 
ninguém morre. O Mundo 
da Verdade ainda não pode 
ser percebido por nos-
sa limitada visão física, 
contudo ele existe. Não é 
uma abstração. Para onde 
vão nossas Almas depois 
que largamos o corpo? 
Permanecem na podridão 
do túmulo? Você quer 
esse triste destino para si 
mesmo e seus entes que-
ridos encarnados ou que 
já partiram para a Pátria 
Espiritual? Claro que não! 
Por isso, proclamo que os 
mortos não morrem.

Diante dessa flagrante 
Realidade Divina, jamais 
esqueçamos as determi-
nações do Cristo no altar 

doméstico, onde devemos 
exercitar a Paciência, a 
Compreensão, a Genero-
sidade, a Fraternidade, os 
deveres, a Fé Realizante e 
o bom ânimo, sob o Impé-
rio do Amor de Jesus, Lei 
de Solidariedade Social.

Estudando a Palavra 
Celeste — na Boa Nova 
e no Apocalipse,  que 
constituem a Fortuna de 
Deus para Seus filhos 
—, seremos nós, os seres 
espirituais e humanos, o 
Quinto Evangelho a ser 
erguido, vivo e atuante. 
Sim, nós o estamos es-

crevendo com atos de 
Fé Realizante, a fim de 
que a nossa existência 
seja uma Revelação de 
Jesus exposta ao exame 
de todos, sem necessi-
dade de empregarmos 
muitas expressões na 
admoestação dos que 
desejamos ver evoluin-
do na direção de Deus.

O Cristão do Novo 
Mandamento, sim, é o 
próprio Evangelho-Apo-
cal ipse do Cristo em 
marcha pela i lumina-
ção espiritual dos povos, 
agora e sempre! Amém!

Brilhe a vossa luz diante dos homens [para que, vendo-a, a sigam], 
para que vejam as vossas Boas Obras e glorifiquem ao vosso Pai 

que está nos Céus. Jesus (Mateus, 5:16)
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Segurança Pública
Homem dá entrada em 

hospital de Malacacheta 
após sofrer acidente

Polícia Civil de Minas Gerais é campeã em 
concurso nacional de inovação no setor público

A Polícia Militar foi 
acionada na segunda-feira 
(07/12), por uma funcionária 
do Hospital Municipal Dr. 
Carlos Marx de Malacache-
ta, informando que ali che-
gou a ambulância da cidade 
de Setubinha transportando 
Ronaldo Alves de Araújo, 45 
anos, apresentando quadro 
de trauma crânio encefálico 
grave (TCE). Foram proce-
didos os cuidados médicos 
de urgência e o paciente 
permaneceu aguardando 
vaga de movimentação 
para Teófilo Otoni para 
atendimento especializado. 
Não havia familiares acom-
panhando o paciente no 
momento de sua chegada.

Disse que em decorrên-
cia da prioridade em prestar 
o socorro à vítima não foi 
possível obter maiores in-
formações a respeito das cir-
cunstâncias do acidente, fato 
originário dos ferimentos 
apresentados pelo paciente, 
tendo apenas informação de 
que o motorista da ambulân-
cia comentou ter ocorrido 
acidente envolvendo um 
caminhão de transporte de 
carvão. Os militares foram 
ao hospital pra levantar 
maiores informações, mas 
a vítima não oferecia condi-
ções de comunicação.

Em segunda diligência 
no hospital os militares 
conseguiram contato com 
Pedro Ernesto L.P., 32 anos, 

Os sistemas de Cre-
denciamento de Empresas 
(SCE) e de Rastreabili-
dade de Peças (SIRP) da 
Polícia Civil de Minas 
Gerais (PCMG) conquis-
tou o primeiro lugar no 
Concurso Inovação no 
Setor Público, na categoria 
Inovação em Processos 
Organizacionais, promo-
vido pela Fundação Escola 
Nacional de Administração 
Pública (Enap). O concur-
so tem por objetivo valo-
rizar servidores públicos 
que se dedicam a repensar 
atividades cotidianas e in-
centivar a implementação 
de inovação em serviços 
públicos dos governos fe-
deral, estadual e municipal.

Participou do resultado 
da premiação a equipe do 
Departamento de Trânsito 
de Minas Gerais (Detran-
-MG), responsável pelo 
projeto. O investigador de 
Polícia Thiago Soares dos 
Reis comemorou o reco-
nhecimento dado à inicia-

tiva. “Enalteço o primeiro 
lugar neste concurso, que 
trouxe resultados signifi-
cativos para a população 
de Minas Gerais, princi-
palmente na redução de 
furto e roubo de veículos 
no estado. Agradeço ao 
chefe da PCMG, Wagner 
Pinto, que acreditou no 
projeto. Agradeço também 
ao diretor do Detran-MG, 
Kleyverson Rezende, que 
intensificou e ampliou o 
projeto. Agradeço, ainda, 
ao delegado Adriano As-
sunção Moreira, coorde-
nador de Administração de 
Trânsito do Detran-MG, 
que nos motiva diariamen-
te. Por fim, aos servidores 
da PCMG, que de forma 
direta ou indireta contri-
buíram para esse resultado 
expressivo”, disse.

O chefe da PCMG 
destaca que a vitória deve 
ser realmente comemorada 
como reflexo do trabalho 
desenvolvido pela Polícia 
Civil, por meio do Detran-

-MG. “O departamento, 
sempre comprometido com 
o cidadão mineiro, mostrou, 
por meio da sua direção e 
servidores, que com muito 
trabalho é possível alcançar 
os maiores níveis de efici-
ência. O SCE e SIRP são 
responsáveis por resultados 
significativos da redução da 
criminalidade no estado”, 
ressaltou Wagner Pinto.

O diretor do Detran-
-MG, Kleyverson Resende, 
endossou a importância 
da conquista. “Isso mostra 
que seguimos o caminho 
de muito estudo e princi-
palmente eficiência. Para 
isso fizemos a migração 
dos processos para uma 
plataforma digital, que ge-
rou o controle efetivo das 
atividades de desmontagem 
e venda de peças de veícu-
los em todo o estado. Esse 
processo gerou capilaridade 
das ações da Polícia Civil 
com a descentralização das 
atividades entre todas as 
suas unidades”, afirmou.

O projeto - Com a Lei 
Federal 12.977/14, e a Res 
611/16, do CONTRAN, o 
Detran-MG empreendeu 
esforços para credenciar 
as empresas aptas a exer-
cer as atividades afetas a 
desmontagem de veículos, 
criando o “mercado legal 
de desmonte”, e efetivar a 
rastreabilidade das partes 
e peças provenientes da 
desmontagem. Agilidade, 
economia, transparência e 
segurança são as premissas 
do processo, e norteiam o 
SCE e SIRP. Com estas pla-
taformas digitais, modernas 
e inovadoras, foi possível 
regulamentar o segmento 
comercial e certificar a 
segurança e a legalidade 
dos produtos da desmon-
tagem. Os resultados são 
sentidos no controle fiscal 
do mercado, na observância 
das regras ambientais e na 
redução significativa dos 
índices de criminalidade.

Sistemas - Os sistemas 
finalistas surgiram a partir 

que se apresentou como 
cunhado de Ronaldo. Ele 
informou que tomou co-
nhecimento do fato através 
de familiares que o mesmo 
havia se envolvido em aci-
dente de trânsito envolven-
do caminhão na área rural 
do município de Capelinha, 
região conhecida por Cama-
rinhas, não sabendo precisar 
o local exato. Disse que 
também foi informado que 
a ambulância do município 
de Setubinha passou pelo 
local e prestou o socorro, 
encaminhando-o até o hos-
pital em Malacacheta.

Em contato com a PM 
em Capelinha, os milita-

res de Malacacheta foram 
informados que eles não 
receberam solicitação sobre 
acidente de trânsito nesta 
data, assim como a PM em 
Setubinha. Os militares 
fizeram contato com uma 
funcionária da unidade de 
saúde em Setubinha, e ela 
disse que não conseguiu 
contato com motorista da 
ambulância que prestou 
o socorro, porque estava 
em viagem, mas tomou 
conhecimento do ocorrido. 
Assim o registro de ocor-
rência foi encerrado. A Po-
lícia Civil deverá apurar as 
causas e circunstâncias do 
acidente e os envolvidos.

de um trabalho conjunto 
entre o Detran-MG e a 
Companhia de Tecnologia 
da Informação do Estado 
de Minas Gerais (Prode-
mge), ao buscar solução 
para o credenciamento de 
empresas que exercem a 
desmontagem, reciclagem 
e venda de peças automoti-
vas, em conformidade com 
a Lei Federal 12.977/2014. 
Atualmente, o Detran-MG 
tem capacidade para ras-
trear mais de 420 mil par-
tes e peças de veículos, 

considerando o número de 
etiquetas já faturadas desde 
a implantação dos sistemas.

Impacto - No primeiro 
trimestre de 2020 foram 
registrados 6.237 furtos, 
29,47% a menos do que 
no ano de implantação dos 
sistemas. No mesmo perío-
do foram registrados 2.495 
roubos, 61,22% menos do 
que o computado no mesmo 
período de 2017, quando o 
sistema foi criado. Na época, 
houve 6.435 roubos de veícu-
los. (www.detran.mg.gov.br)

Após denúncia Polícia 
Militar apreende droga 

na cidade de Joaíma
A Polícia Militar rece-

beu denúncia informando 
que na localidade conhe-
cida como Feijão Bebido, 
no Bairro Bela Vista em 
Joaíma, segundo a polí-
cia, local conhecido pela 
prática de uso e tráfico 
de drogas, indivíduos 
estariam comercializando 
substâncias ilícitas. Os 
militares fizeram uma 
incursão no local e visua-
lizaram vários indivíduos 
que saíram correndo em 
diversas direções, não 
sendo alcançados, tendo 
em vista que a localidade 
é de difícil acesso.

Foram feitas buscas 

no local onde os suspei-
tos estavam e os policiais 
localizaram uma sacola 
contendo 11 pinos de subs-
tância análoga à cocaína, 
04 pedras de substância 
análoga ao crack e 01 bucha 

de substância semelhante 
à maconha, escondidas 
entre tijolos. O material foi 
apreendido e encaminhado 
à delegacia de Polícia Civil 
para serem adotadas as me-
didas de polícia judiciária.

Vice-diretora do Detran-MG, delegada Andrea Mendes de Souza 
Abood, investigadores Gisele Barbosa Pimentel Alves e Thiago Soares 

dos Reis, diretor do Detran-MG, delegado Kleyverson Rezende

A Polícia Militar reali-
zou uma operação na última 
sexta-feira (04/12), no muni-
cípio de Machacalis e pren-
deu um homem por tráfico 
de drogas. Em cumprimento 
ao mandado de busca e apre-
ensão, os militares compa-
receram em uma residência 
situada à Rua Augustinho 
Caldeira no centro da cidade, 
onde fizeram as buscas e lo-
calizaram drogas e dinheiro.

Materiais apreendi-
dos: 170 pedras de subs-
tância semelhante ao crack, 
01 tablete de substância 

PM cumpre mandado 
judicial e apreende drogas 
na cidade de Machacalis

análoga à maconha e uma 
planta da mesma droga, 
01 balança de precisão, 
além da quantia de R$175 
em dinheiro. O homem foi 
encaminhado à delegacia 

de Polícia Civil com os 
materiais apreendidos para 
as medida subsequentes. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind. Nanuque).
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Publicação Legal

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012466 - SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS, solteiro, 

maior, vendedor, nascido aos 23/04/2001, no Hospital Balbina Bra-
gança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Suécia, 101, 
Bairro Felicidade, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ MÁRCIO 
FRANCISCO RODRIGUES e GISELIA RODRIGUES DOS SAN-
TOS; e ESTÉFANY PEREIRA DE MIRANDA, solteira, maior, 
vendedora, nascida aos 31/03/2000, no Hospital Balbina Bragança, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na  Rua Suécia, 450, Bairro 
Felicidade, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SILVANEY PEREIRA DOS 
SANTOS e MARIA ADÉLIA DE MIRANDA; 

012467 - MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA, solteiro, maior, 
vigia, nascido aos 25/07/1990, não informado local do nascimento, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua da Libertação, 111, 
Bairro Taquara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MIGUEL FRANCIS-
CO DE SOUSA e DELDINA RODRIGUES SALOMÃO; e EDIANE 
COELHO DE SOUZA, solteira, maior, do lar, nascida aos 02/07/1985, 
na casa de saúde Vera Cruz, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na  
Rua da Libertação, 111, Bairro Taquara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
OSMAR PEREIRA DE SOUZA e JOANITA COELHO DE SOUZA; 

012468 - JÚNIOR CÉZAR BARBOSA SILVA, solteiro, maior, 
encarregado de loja, nascido aos 20/07/1989, no Hospital Santa Rosá-
lia, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Paraíba, 1546, 
Bairro Viriato, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LUIZ PESSOA DA SIL-
VA e MARIA ALZIRA BARBOSA SILVA; e JÉSSICA BARBOSA 
SANTOS, solteira, maior, comerciante, nascida aos 15/08/1995, no 
Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na  Rua 
Miriam, 1358, Bairro Viriato, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ 
CELESTINO DOS SANTOS e ROZINERE BARBOSA SANTOS; 

012469 - JOSÉ RENATO PEREIRA DA SILVA, solteiro, maior, 
motorista, nascido aos 01/04/1981, no Hospital Nossa Senhora das 
Neves, natural de Pavão-MG, residente na Rua Professor Alberto 
Schuffner, 134, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
AGENOR PEREIRA DA SILVA e GERALDA FERREIRA DA SILVA; 
e DANIELA MARTINS ROSA, solteira, maior, do lar, nascida aos 
17/05/1982, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na  Rua Professor Alberto Schuffner, 134, Bairro São Cris-
tóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e NOEME MARTINS ROSA; 

012470 - WELSON CARVALHO DOS SANTOS, solteiro, 
maior, auxiliar de moleiro, nascido aos 28/12/1994, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Cirino, 
548 D, Bairro Palmeiras, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de WELTON 
ARISTOTELES DOS SANTOS e ANTERINA CARVALHO DOS 
SANTOS; e MARIA ROBERTA FERREIRA DE ALMEIDA, solteira, 
maior, do lar, nascida aos 24/02/2002, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na  Rua José Cirino, 548 D, 
Bairro Palmeiras, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CARLOS ROBERTO 
FERREIRA DE SOUZA e MARIA APARECIDA DE ALMEIDA; 

Teófi lo Otoni-MG 09/12/2020
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc.12466 a 12470

Valéria Ramos de Souza 
OAB/MG 149.354

Viação Vale do Mucury, contrata:

Pessoas com Defi ciência
Os interessados deverão entregar currículo na Av. 

Sidônio Otoni, 1839- São Jacinto (garagem da empresa).
O horário de atendimento é das 07h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta e aos sábados 
de 07h30 às 11h30.
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Comando da 15ª RPM promove 
curso de formação de pilotos 

para operação de drones
A 15ª Região de Polí-

cia Militar sediou o Curso 
de Formação de Pilotos de 
Aeronaves Remotamente 
Pilotadas (RPA - Drone), 
apoiada pelos militares 
do comando de aviação 
da PMMG, unidade que 
há 30 anos opera aviões e 
helicópteros para servir e 
proteger o povo mineiro.

O curso contemplou 
atividades teóricas so-
bre voos, meteorologia, 
conhecimentos técnicos, 
legislação, normas inter-
nas, segurança de voo e 
avaliação do risco ope-
racional, além de aulas 
práticas de voo. Foram 

capacitados 37 militares 
oriundos do Estado-Maior 
da 15ª RPM e unidades 
subordinadas à 15ª RPM, 
além de militares da 11ª 
RPM e do CPMAMB.

Ao capacitar e nivelar 
o conhecimento dos mi-
litares selecionados para 
frequentar o curso, surge 
a necessidade de preparar 
além da capacidade cog-
nitiva, a sensibilização 
das percepções afetivas 
e psicomotoras, peças 
fundamentais ao desen-
volvimento produtivo do 
trabalho policial militar. 
Importante ressaltar que 
o emprego de drones visa 

aumentar a visibilida-
de das ações policiais, 
identificar suspeitos e 

ameaças nos locais de 
aglomeração de pessoas. 
(Instagram 15ª RPM).
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