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Traficante preso com maconha 
no Bairro Santo Antônio

Ladrões explodem caixa eletrônico em Itapeva

Disque Denúncia 181 completa 4 anos 
com 26 mil pessoas presas

Polícia ouviu nesta semana integrantes de quadrilha presos em Varginha. Há indícios de que 
agiram também em Pouso Alegre e teriam roubado joalheria no Centro

Eduardo de Souza
eduardodesouza@jornaldoestado.net

Os integrantes de uma 
quadrilha presa esta semana 
em Varginha, quando tentava 
roubar uma loja de esportes e 
uma joalheria, foram ouvidos 
pelo dele-gado Tomás Edson 
Resende, da Polícia Civil de 
Pouso Alegre. 

Segundo ele, durante as 
oitivas realizadas na manhã de-
sta quinta-feira(6) os acusados 
responderam as perguntas com 
muitas evasivas, mas uma in-
vestigação criteriosa mostra in-
dícios que são os mesmos que 
praticaram roubos na cidade. 

“Todos eles tem passa-
gem pela polícia e nós temos 
elementos fortes que nos fa-
zem acreditar que se trata da 
mesma quadrilha que assaltou 
uma joalheria no centro de 
Pouso Alegre”, disse o delegado 
referindo-se ao roubo de dois 

Quadrilha presa em Varginha pode ser a mesma que agia em PA
estabelecimentos na Av. Doutor 
Lisboa. Após ouvidos, os seis  
retornaram para a Penitenciária 
de Três Corações, onde estão 
presos.

RouBo em PA
Pelo menos R$ 200 mil em 

joias foram furtados de uma 
joalheria localizada na Av. Dr. 
Lisboa,  na madrugada  do dia 
19 de setembro. Os bandidos 
conseguiram entrar no estab-
elecimento através de uma casa 
abandonada que fica ao lado. O 
alarme da joalheria não funcio-
nou e a polícia só foi chamada 
por volta de meio-dia, dez horas 
após o furto. Esta foi a 2ª vez 
que a joalheria foi roubada.

Depois de furtar as joias, 
os criminosos ainda fizeram um 
buraco em uma outra parede 
que dá acesso a uma loja de lin-
gerie e roubaram mais R$ 2 mil 
em mercadorias que estavam 
nas prateleiras. 

A joalheria é equipada 
com alarmes e cinco câmeras 
de monitoramento, mas os 
bandidos conseguiram desligar 
o equipamento que registra as 
imagens das câmeras. A suspei-
ta é de que um ex-funcionário 
da joalheria possa ter colabo-
rado. 

PRISão em VARgInHA
Em Varginha, os mem-

bros da quadrilha foram sur-
preendidos pela polícia quando 
tentavam fugir por um clube, 
onde acontecia uma festa de 15 
anos. A quadrilha, vinda  de São 
Paulo, já estava sendo investi-
gada há dois meses. Com eles a 
polícia conseguiu recuperar R$ 
130 mil em dinheiro, cheques e 
moedas que estavam no cofre 
da loja de esportes. 

Os bandidos estavam e-
quipados com chaves de fenda, 
pé-de-cabra, furadeira manual e 
uma chave especial, ferramen-

Catedral Metropolitana  vai ganhar nova pintura interna

Um traficante de 20 
anos foi preso na manhã desta 
quarta-feira(5) na Rua Coronel 
Saturnino de Alcântara, Bairro 
Santo Antonio. O desocupado 
C.R. demonstrou atitude suspei-
ta ao visualizar a viatura da PM.

Os policiais abordaram o 
rapaz e durante busca pessoal 
foram encontradas duas porções 
de maconha (foto ao lado) em 
uma sacola plástica guardada no 
bolso de sua calça. Ele foi preso 
em flagrante e levado para a del-
egacia junto com a droga apreen-
dida.

Um caixa eletrônico do 
banco Itaú foi roubado, na 
madrugada desta quarta-feira 
(5), na Rodovia Fernão Dias, 
em Itapeva. De acordo com a 
Polícia Militar, o terminal fica 
no pátio de um posto de com-
bustíveis, onde está instalado 
também um restaurante. 

A empresa YOKI  ALIMENTOS S.A, por determinação do Conselho Estadual de Política 
Ambiental – COPAM, torna público que obteve através do Processo 11479/2006, Licença 
Prévia e de Instalação para seu empreendimento industrial - Linha de petiscos e tortilhas 
(Snacks), localizado na Estrada  Municipal Pouso  Alegre/Cachoeira de Minas - MG. – Pouso 
Alegre - MG.

PRefeITuRA munICIPAL De CAReAçu-mg
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Careaçu, atra-

vés do setor de Licitações, torna público que fará realizar, em conformidade com Leis 
nº8.666/93,10.520/02 e alterações posteriores, Pregão Presencial nº022/2011, para a escolha 
da proposta mais vantajosa, para a contratação de serviços de publicação e veiculação 
de publicidade oficial da Prefeitura Municipal. O Edital completo estará disponível a partir 
do dia 05/10/2011, no horário de 08:00 h às  17:00 h, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Careaçu, situada à Av. Saturnino de Faria, 140, informações tel 35 3452-1207, 
na cidade de Careaçu/MG. A abertura das propostas comerciais será no dia 20/10/2011, às 
09:30 horas, na Prefeitura Municipal de Careaçu/MG.

ABAnDono De emPRego 
 SOBRAL INVICTA SA solicita o comparecimento de FLÁVIO GINO DA SILVA, portador  

da CTPS 3378008/003MG, no prazo de 36 horas, sob pena de caracterização de abandono 
de emprego, conforme Art. 482 Letra I da CLT.

CÂmARA munICIPAL De CAReAçu 
 (eXTRATo DA PoRTARIA nº 08/2011) 

 Fica homologado o resultado do Concurso Público promovido pela CÂMARA MUNI-
CIPAL DE CAREAÇU e organizado pela empresa EXAME AUDITORES & CONSULTORES 
LTDA., nos termos do Edital nº 01, de 27/04/2011, consoante classificação final dos candi-
datos. Careaçu (MG), 05/10/2011. José Chamir de Oliveira – Presidente.

PRefeITuRA munICIPAL De gonçALVeS-mg
AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefeitura de Gonçalves/MG, torna pública abertura de 

Licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global. Objeto: Contratação 
de empresa de engenharia especializada para obra de construção de uma escola de ensino 
infantil padrão FNDE/Proinfância Tipo “C”. Data de abertura: 26/10/2011, as 09:00 horas. 
Data de visita: 18 e 19/10/2011, das 13:00 ás 16:00 horas. Edital completo: Rua Cap. An-
tônio Carlos, 196 – Centro - Gonçalves/MG. Custo da cópia do Edital: R$ 25,00 para retirar 
pessoalmente; R$ 35,00 para envio por sedex. Em hipótese alguma serão enviadas cópias 
por fax ou email. Informações: 3654-1222. Gonçalves/MG, 06/10/2011. a) Márcio Vieira de 
Paula – Secretário da CPL.

Ao menos cinco homens, 
fortemente armados e encapu-
zados, executaram a ação. Eles 
explodiram o caixa eletrônico, 
roubaram o dinheiro e fugiram 
em seguida. Ninguém ficou 
ferido e os bandidos continuam 
foragidos.

Durante a ação criminosa, 

os bandidos determinaram para 
que os funcionários do posto e 
do restaurante se protegessem 
da explosão. O circuito interno 
de câmeras flagrou o momento 
em que os criminosos entraram 
no local, mas não há imagens da 
explosão.

 O vídeo foi entregue à 

Polícia Civil, que vai investi-
gar o caso. Segundo o gerente 
do posto, que não teve a iden-
tidade revelada pela polícia, 
o caixa eletrônico tinha sido 
abastecido na terça-feira (4), no 
entanto, o valor levado pelos 
assaltantes não foi informado 
pela PM.

eDITAL De PRoCLAmAS
MATRÍCULA: 0557720155 2011 6 00005 094 0018594 34 Faço saber que pretendem 

se casar ALLYSON GARCIA DA SILVA e KARINA FELSCH KERSUL, para o que apresen-
taram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pouso Alegre/
MG, nascido a 27 de dezembro de 1988, de profissão empresário, de estdo civil solteiro, 
residente e domiciliado em Pouso Alegre/MG, na rua Safira, 227, Santa Cruz, filho de An-
tonio Raimundo da Silva e Maria Helena Garcia da Silva (falecida). ela é natural de Pouso 
Alegre/MG, nascida a 18 de novembro de 1990, de profissão empresária, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada em Pouso Alegre/MG, na rua Santo Antonio, 121, Centro, 
filha de Rogério Kesul e Maria de Lourdes Felsch Kersul.  Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório no 
lugar de costume e publicado na imprensa local. Pouso Alegre, 05 de outubro   de 2011. 
Ilza Emboaba - Oficiala Substituta do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Comarca de Pouso Alegre/MG.

o estilo e charme “Lombardo Romano” da Catedral 
ganharão realce com uma nova pintura interna

Construída no início da 
década de 1950, a Catedral Me-
tropolitana de Pouso Alegre, 
após 61 anos de fundação, pas-
sará por uma nova e completa  
pintura no seu interior. De 
acordo com o pároco da Cate-
dral Metropolitana, cônego 
Edson Oriolo, a pintura interna 
da igreja está desgastada com 
a ação do tempo, além de suas 
cores não combinarem com o 
projeto original da arquitetura 
do templo.

A ideia original de cons-
trução da Catedral Metropoli-
tana surgiu no final da década 
de 1940, quando o então bispo 
diocesano de Pouso Alegre, 
D. Octávio Chagas de Miranda 
empenhou-se na edificação de 
um novo templo. Foram mais de 
30 anos de muito trabalho, es-
forço e espera para a conclusão 
da obra, em meados da década 

de 1970, quando o arcebispo  
metropolitano era D. José 
D´Ângelo Neto e o cura da Ca-te-
dral era o monsenhor Benedito 
Marcílio Magalhães.

Preocupado em resgatar 
a memória histórica de Pouso 
Alegre e trazer o projeto origi-
nal de construção da Catedral 
para os tempos atuais, o páro-
co atual, cônego Edson Oriolo, 
dedicou os recursos adquiridos 
da Ação Entre Amigos 2011 para 
a restauração interna do maior 
bem histórico tombado do mu-
nicípio, a Catedral Metropoli-
tana. 

Os afrescos, que retra-
tam passagens bíblicas e que 
compõem a parte superior do 
interior da Catedral Metropoli-
tana também ganharão novas 
pinturas, que combinem com 
o estilo arquitetônico de cons-
trução do templo.

PRefeITuRA munICIPAL De PIRAnguInHo- AVISo De LICITAção  
O Município de Piranguinho/MG, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO nº115/2011,Fornecimento de gêneros alimentícios de primeira qualidade para 
cesta básica da ACARPI . Data de julgamento: 26/10/2011. Edital e informações tel (35) 
3644-1759, Alexandra R. Mota-Pregoeira.

 Bandidos ouvidos pela Polícia Civil de Pouso Alegre

Educação

eDITAL De PRoCLAmAS
MATRÍCULA: 0557720155 2011 6 00005 094 0018598 68 Faço saber que pretendem 

se casar EDILSON DE NOVAIS MELO e FLÁVIA ANDRESA PRINI RESENDE, para o que 
apresentaram os documentos exigidos pelo  Código Civil Brasileiro. Ele é natural  de Dois 
Riachos/AL, nascido a 21 de abril de 1976, de profissão vigilante, de estado civil divorcia-
do, residente e domiciliado em Pouso Alegre/MG, na rua João Nunes de Oliveira Júnior, 
456, Foch I, filho de José Mário de Novais e Cícera Ernestina de Novais (falecida). Ela é 
natural de Mococa/SP, nascida a 10 de maio de 1976, de profissão professora, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada em Pouso Alegre/MG, na rua João Nunes de Oliveira 
Júnior, 456, Foch I, filha de Eugênio Ribeiro de Resende e Júlia Regina Prini Resende.   Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório no lugar de costume e publicado na imprensa local. Pouso Alegre, 06 
de outubro de 2011. Bel. Flávio Gomes Rocha - Oficial Substituto do Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Pouso Alegre/MG.

Patrimônio histórico

exposição no CAIC Árvore grande abre 1ª Semana de 
Profissões do IfSuLDemInAS na cidade

Estandes de 18 diferen-
tes cursos do IFSULDEMINAS 
ficaram à mostra na terça e 
quarta-feira desta semana, na 
Escola Municipal Antônio Mari-
osa, o CAIC Árvore Grande. A 
exposição marcou o início da 
1ª Semana de Profissões do Ins-
tituto, voltada para alunos do 
9º ano e Ensino Médio de Pouso 
Alegre, com o objetivo de orien-
tação vocacional. 

Os estandes dispostos no 
Ginásio do colégio contaram 
com a presença de profissio-
nais e alunos dos campi de In-
confidentes, Machado, Muzam-
binho, Poços de Caldas e Pouso 
Alegre. Com a ajuda de equipa-
mentos utilizados nos cursos, 
eles demonstram as práticas de 

cada profissão, auxiliando na 
escolha dos estudantes.

Vocação
A estudante Amanda, da 

Escola Municipal Clarisse To-
ledo, disse já ter participado 
de eventos parecidos, mas é 
a primeira vez que encontra 
tantas novidades. Aos 15 anos, 
ela já pensa na Engenharia 
como área de atuação, mas ao 
visitar os estandes, confessou 
que a Biologia a atraiu bastan-
te. “Acho que mais ou menos 
metade dos nossos colegas ain-
da não sabe o que fazer”, relata.

Animais empalhados, 
aparelhos de alta tecnologia 
e réplicas de órgãos humanos 
atraíram a atenção das escolas 
visitantes.

O secretário de Estado de Defesa Social, Lafayette Andrada, apre-
sentou, nesta semana um balanço dos quatro anos de atividade do 
Disque Denúncia Unificado (DDU – 181). Foram 3,5 milhões de ligações 
recebidas e mais de 208 mil denúncias desde a sua implementação, re-
sultando na condução de 26.949 pessoas. Quase três milhões de reais 
(R$ 2.937.700,00) foram recolhidos pelo desmantelamento do tráfico 
de entorpecentes e de jogos de azar via ligações ao 181. Outras 13 
toneladas de drogas, entre papelotes de cocaína, buchas de maconha 
e pedras de crack, também foram apreendidas graças ao serviço. 

Nestes quatro anos de 181, das 208,9 mil denúncias recebidas 
pelo Disque Denúncia, a maior parte foi do interior do Estado (47%).

 Estande chama a atenção de alunos do Caic Árvore Grande

tas que seriam usadas em ar-
rombamentos. Também foram 
apreendidos três carros com 
placas de São Paulo, Ribeirão 
Preto e São José dos Campos. 
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