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Sindcomércio e ACETO adquirem 
atomizador que já está 

funcionando em Teófilo Otoni
Com o propósito de 

contribuir efetivamente 
com medidas que sejam 
viáveis e eficazes contra a 
disseminação do novo co-
ronavírus, transmissor da 
Covid-19, o Sindicato do 
Comércio (Sindcomércio) 
e Associação Comercial 
e Empresarial (ACETO) 
decidiram adquirir conjun-
tamente uma máquina de-
detizadora de altíssima efi-
ciência para ceder ao mu-
nicípio. O equipamento já 
está sendo usado. Página 2

28ª Subseção da 
OAB/MG lidera manifesto 

pela instalação de 
laboratório em Teófilo 

Otoni, na UFVJM
A 28ª Subseção da 

OAB de Teófilo Otoni 
está à frente do mani-
festo pela instalação de 
um Laboratório de Pes-
quisa e Diagnóstico de 
Biologia Molecular no 
Campus da Universida-
de Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM) para o enfren-
tamento da Covid-19 
(coronavírus). Página 3Deputado Coronel Sandro 

Lúcio pede à Assembleia 
Legislativa intervenção na área 

da saúde, em Teófilo Otoni 
 Deputado Estadual 

Coronel Sandro protocolou 
requerimento na Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais para que o Estado 
faça uma intervenção no 
município de Teófilo Otoni 
na área da saúde, devido, 
segundo ele, o poder exe-
cutivo local ter perdido 
totalmente o controle sobre 
a pandemia da Covid-19. 
Requerimento 5.806/2020 
direcionado ao presidente 
da ALMG. Página 3

Operação da PM apreende 
drogas, armas de fogo e 

dinheiro em Carlos Chagas
A Polícia Militar im-

plementou ações plane-
jadas em Carlos Chagas, 
para combater a criminali-
dade de forma qualificada, 
visando garantir o aumento 
da sensação de segurança 
da comunidade e reduzir 
o porte ilegal de armas de 
fogo, tráfico de drogas e 
outras infrações penais, 
que resultaram na prisão de 
quatro maiores e apreensão 
de um menor. Página 6
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Cidade
Prefeitura determina 

que comércio de Teófilo 
Otoni permaneça fechado 
por mais 7 dias até (21/06)

O Decreto nº 8.054, de 
13 de junho de 2020, assi-
nado pelo prefeito de Teófilo 
Otoni, determina que o co-
mércio permaneça fechado 
por mais 7 dias. O comércio 
já foi fechado por 30 dias, 
depois por 15 dias, depois 
por 7 dias, agora por mais 
7 dias, mas os empresários 
novamente reagem e não 
acreditam que o comércio 
seja o culpado pelo aumento 
significativo dos casos po-
sitivos da doença na cidade 
e dos 20 óbitos computados 
no boletim epidemiológico 
Covid-19 (coronavírus).

No Art. 1º do Decreto, 
fica prorrogado até o dia 21 
de junho de 2020 o prazo 
a que se refere o art. 1º do 
Decreto Municipal 8.048, 
de 22 de maio de 2020, 
que havia suspendido as 
atividades ou empreendi-
mentos comerciais e em-
presariais não essenciais.

Para manter o co-
mércio fechado mais uma 
vez, a justificativa segun-
do o Decreto são:

a) curva ascendente de 

notificações de contaminação 
por coronavírus no município 
de Teófilo Otoni, atingindo, 
na data deste Decreto, o total 
de 507 casos confirmados e 
20 óbitos registrados;

b) aumento progressi-
vo dos casos de internação 
médica  em capacidade 
superior ao que pode ser 
suportado pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS);

c) taxa de ocupação 
dos leitos da rede hospitalar 
próximo de sua capacidade 
máxima de atendimento, 
registrando, na data des-
te Decreto, ocupação total 
(100%) dos leitos de UTI 
nos hospitais Santa Rosália e 

Bom Samaritano e ocupação 
de 60% dos leitos de UTI no 
Hospital Philadelfia;

d) aumento da deman-
da na rede hospitalar por 
pacientes de outras cidades, 
registrando, na data deste 
Decreto, pacientes internados 
das cidades de Novo Cruzei-
ro/MG, Belo Horizonte/MG, 
Salto da Divisa/MG, Poté/
MG, Padre Paraíso/MG, 
Medina/MG, Americana/
SP, Ataléia/MG e Caraí/MG.

e) projeção da curva do 
ritmo de contágio (Rt) em 
1,39Rt, superior à média do 
Estado de Minas Gerais que é 
de 1.15Rt. (Foto/crédito: wiki-
pedia. Por João Vitor Mello).

Hospital de Campanha 
com 20 leitos clínicos é 

inaugurado em Teófilo Otoni
Inaugurado na sexta-

-feira (12/06/2020), nas 
instalações do SESC, em 
Teófilo Otoni, o Hospi-
tal de Campanha com 
20 leitos clínicos, que 
poderão ser usados caso 
os leitos de ala dos hos-
pitais da cidade esgotem 
suas capacidades máxi-
mas. Os 20 leitos estão 
prontos para receber 
pacientes com sinto-
mas moderados da Co-
vid-19. Segundo o pre-
feito Daniel, o espaço do 
SESC ficou disponível 
através da Secretaria de 
Estado de Governo e de 
Planejamento.

Os leitos já estão 
adaptados, prontos para 
atender à população e, 
por se tratar de um hos-
pital de campanha, fri-
sou que a ocupação do 
espaço será feita no mo-
mento em que tiver uma 
superlotação nos leitos 
clínicos das unidades 
de saúde do município. 
O local conta com uma 
estrutura de 20 leitos, 
mas pode ser ampliado 
pra mais 10. Havendo 
a necessidade também, 
outros espaços do SESC 
poderão ser utilizados 
pelo município.

UPA e Policlínica 
mudam de lugar – A 
partir desta segunda-
-feira (15) os atendi-
mentos da Unidade de 
Pronto Atendimento 
(UPA) de Teófilo Otoni 
passarão a ser realiza-
dos no Hospital Rai-
mundo Gobira. O dire-
tor técnico da UPA, dr. 
Marco Aurélio Neiva de 
Menezes Junior informa 
que a UPA ficará encar-
regada de fazer o pri-
meiro atendimento aos 
pacientes com suspeita 
de Covid-19, ou seja, 

com sintomas gripais. 
Pacientes com quadro 
de tosse, febre, perda de 
olfato, de paladar e diar-
réia, serão atendidos na 
UPA que fará a triagem, 
alguns ficarão internados 
lá mesmo para trata-
mento, e outros serão 
referenciados de acordo 
com as características 
clínicas para os hospitais 
de retaguarda.

O Hospital Raimun-
do Gobira, que vai ab-
sorver o atendimento da 
UPA, foram colocados 
mais 20 leitos para aten-
dimento à população. O 
dr. João Lauro D´Angelo 
Caminhas explicou o flu-
xo que era de atendimen-
to de urgência que estava 
sendo atendido na UPA e 
passa agora para o Rai-

mundo Gobira. Disse que 
o Hospital está se inserin-
do na REDE, sendo ofer-
tadas consultas de clínica 
médica de porta aberta, 
onde vai atender pacientes 
com pressão alta, diabetes 
descompensada, sintomas 
clínicos do dia a dia, ex-
cluindo casos suspeitos 
de Covid. O Raimundo 
Gobira já está atendendo 
também pediatria, clínica 
médica de internação.

A Policlínica que an-
tes funcionava no anexo 
do Raimundo Gobira foi 
remanejada para o SESC 
junto com o Hospital de 
Campanha. Ressalta-se 
que as mudanças do fluxo 
da saúde no Município 
já estão valendo a partir 
desta segunda, 15. (Fo-
tos: Victor Couy).

Sindcomércio e ACETO adquirem 
atomizador que já está 

funcionando em Teófilo Otoni
Com o propósito de con-

tribuir efetivamente com 
medidas que sejam viáveis 
e eficazes contra a dissemi-
nação do novo coronavírus, 
transmissor da Covid-19, 
o Sindicato do Comércio 
(Sindcomercio) e Associação 
Comercial e Empresarial 
(ACETO) decidiram adquirir 
conjuntamente uma máquina 
dedetizadora de altíssima 
eficiência para ceder ao mu-
nicípio. A máquina faz a de-
detização através do processo 
de nebulização pulverizando 
os ambientes e é capaz de so-
zinha, realizar o trabalho de 
mais de cem homens usando 
automatizadores costais.

A iniciativa de adquirir 
a máquina dedetizadora visa 
apoiar os esforços de en-
frentamento à proliferação 
do vírus e suas consequên-
cias para a saúde pública. 
Desde que a epidemia foi 
anunciada, as entidades vem 
defendendo o enfrentamen-
to mais enérgico de uma 
eventual contaminação em 
massa, inclusive propondo 
medidas de prevenção mais 
eficientes para impedir que 
o vírus se alastrasse, como 
acabou ocorrendo.

O presidente do Sindco-
mércio, Iesser Lauar, dis-
se que a máquina pulve-
rizadora foi oferecida ao 

município por parte das 
entidades ainda no início 
da crise, mas o município 
não deu nenhuma resposta 
se aceitaria ou não a oferta. 
A classe empresarial é que, 
reconhecendo a importân-
cia, e a necessidade de um 
equipamento como esse, su-
gerido pelo vice-presidente 
do Sindcomércio Leonardo 
Ramos, que é empresário 
do setor de dedetização, 
decidiu pela compra, mesmo 
sem que o município tenha 
dado uma resposta. Agora 
que chegou, a máquina foi 
aceita pelo município e já 
está em pleno funcionamen-
to, já dedetizando bairros 
da cidade. Já passou pelos 
bairros Palmeiras, Teófilo 
Rocha, Ipiranga e outros.

Teófilo Otoni é a primei-
ra cidade do interior de Minas 
Gerais a contar com um equi-
pamento eficiente como esse 
no combate ao coronavírus, o 
que demonstra o compromis-
so da classe empresarial para 
o enfrentamento da pande-
mia. Iesser agradece ao Sin-
dicato dos Produtores Rurais 
que cedeu o trator que puxa 
o equipamento, Léo Planeta 
que vai ceder outro trator, o 
Corpo de Bombeiros que vai 
ceder o caminhão pipa pra 
abastecer o tanque da má-
quina com água, a Acquazul 
que está dando assistência 
técnica e cedendo o produto 
a preço de custo, e vários 
empresários doando óleo 
diesel, e comerciantes. (In-
formações: Minas Repórter).

Informe Cemig
A Cemig informa que 

a falta de energia que 
atingiu o bairro Ipiran-
ga, em Teófilo Otoni, 
na tarde de domingo 
(14/06), foi causada pelo 
contato acidental de uma 

tela de proteção de uma 
obra de construção civil 
com a rede elétrica. 

Assim que identificou 
a ocorrência, a Cemig 
realizou manobras ope-
rativas e enviou equipe 

ao local para restabe-
lecer a energia o mais 
rapidamente possível. 
Por volta de 16h30, o 
fornecimento de energia 
no bairro já estava com-
pletamente normalizado.
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Cidade/Gerais
Deputado Coronel Sandro  
Lúcio pede à Assembléia 

Legislativa intervenção na área 
da saúde, em Teófilo Otoni

28ª Subseção da 
OAB/MG lidera manifesto 

pela instalação de 
laboratório em Teófilo 

Otoni, na UFVJM
Deputado Estadual 

Coronel Sandro proto-
colou requerimento na 
Assembléia Legislativa 
de MG para que o Estado 
faça uma intervenção no 
município de Teófilo Otoni 
na área da saúde, devido, 
segundo ele, o poder exe-
cutivo local ter perdido 
totalmente o controle sobre 
a pandemia do Covid19.

REQUERIMENTO 
5.806/2020

Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da As-
sembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais:

O deputado que este 
subscreve requer a V. Exa., 
nos termos do art. 103, III, 
"a", do Regimento Interno, 
seja encaminhado à Go-
vernadoria do Estado e à 
Advocacia-Geral do Esta-
do – AGE pedido de pro-
vidências para Intervenção 
do Estado no Município de 
Teófilo Otoni, mediante 
representação perante o 
Tribunal de Justiça, nos 
termos do artigo 35, inciso 
IV, da Constituição Fede-
ral, e artigo 184, inciso IV, 
da Constituição do Estado 
de Minas Gerais, em razão 
de grave lesão ao interesse 
público e à ordem ad-
ministrativa em geral no 
município, que inviabiliza 
atualmente o cumprimento 
de princípios estabelecidos 
na Constituição Estadual.

Sala das Reuniões, 11 de 
junho de 2020.

(Original assinado)
Deputado Coronel

 Sandro – PSL 
Vice-Líder do Governo

Justificação: Os arti-
gos 165 a 184, da Consti-
tuição do Estado de Minas 
Gerais, ao disciplinar a 
vida dos Municípios, esta-
belecem princípios a serem 
observados no âmbito da 
Administração Pública 
Municipal, notadamente 
o de gerir os interesses 
da população, bem como 
o de promover planos, 
programas e projetos de 
interesse dos segmentos 
mais carentes da sociedade 
e organização e prestação 
de serviços públicos de 
interesse local.

O Município de Teó-
filo Otoni, situado no Vale 
do Mucuri, com cerca de 
145 mil habitantes, vive 
atualmente um verdadeiro 

A 28ª Subseção da 
OAB de Teófilo Otoni 
está à frente do manifes-
to pela instalação de um 
Laboratório de Pesquisa 
e Diagnóstico de Biologia 
Molecular no Campus 
da Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinho-
nha e Mucuri (UFVJM) 
para o enfrentamento da 
Covid-19 (coronavírus). 
Segundo a presidente da 
28ª Subseção da OAB, 
dra. Maria Beatriz Cunha 
Cicci Neves a instituição 
está atendendo pedido de 
professores da univer-
sidade. Ela informa que 
há recursos de emendas 
parlamentares no valor de 
R$ 800 mil que precisam 
ser utilizados até o dia 25 
de junho de 2020.

Informou que as enti-
dades de classe e órgãos re-
presentantes da sociedade 
civil e poderes constituídos 
estão requerendo ao Reitor 
da UFVJM a viabilização 
da implantação do labora-
tório na UFVJM em Teó-
filo Otoni. “Vivenciamos 
uma crise sem precedentes 
na saúde com efeitos noci-
vos nos aspectos sociais e 
econômicos, consequência 
da pandemia causada pelo 
coronavírus (Covid-19). 
Todos nós, sejamos pes-
soas físicas ou jurídicas, 
temos obrigação de con-
tribuir na solução de tão 
grave problema que afeta 
direta e indiretamente toda 
população”, disse.

A instalação do labo-
ratório em Teófilo Otoni 
será capaz de atender à 
demanda da população dos 
Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri para o enfrenta-
mento da pandemia. “Há 
recursos de verbas parla-
mentares disponíveis para 
à UFVJM. Ocorre que, 
por questões legais e bu-

caos, sobretudo em razão 
da pandemia da Covid 19, 
o que provocou verdadeiro 
colapso na atual Adminis-
tração Pública, que, por 
absoluta inapetência, está 
absolutamente perdida e 
sem condições de gerir os 
interesses dos munícipes 
e de cumprir os princípios 
indicados na Constitui-
ção Estadual, sobretudo 
estando absolutamente 
impotente para as ações 
de proteção à vida dos 
munícipes de Teófilo 
Otoni, registrando-se no 
cenário municipal grave 
violação ao interesse 
público e à ordem admi-
nistrativa em geral.

Os Boletins epidemio-
lógicos em Teófilo Otoni 
não registram de forma 
fidedigna os relatos acerca 
dos casos confirmados de 
Covid 19 e de óbitos ocor-
rido, causando absoluto pâ-
nico na população, além de 
se registrar atualmente na 
cidade um avanço desenfre-
ado dos casos. O inusitado 
Comitê de crise montado 
pelo Senhor Prefeito Mu-
nicipal de Teófilo Otoni não 
tem entre seus membros 
nenhum representante da 
Polícia Militar ou do Corpo 
de Bombeiros Militar.

São facilmente iden-
tificadas, entre outras, as 
seguintes condutas co-
missivas e omissivas das 
autoridades municipais, 
gerando total colapso nos 
serviços públicos:

a) O protocolo inicial 
não assegura qualquer 
assistência a pacientes 
assintomáticos e nem a 
positivos para Covid 19;

b) Pacientes estão 
morrendo sem ter acesso 
aos leitos de UTI, mesmo 
com UTIs disponíveis na 
cidade de Teófilo Otoni;

c) Os vultosos recur-
sos financeiros repassados 
pela União para as ações 

emergenciais de saúde pú-
blica e de combate ao novo 
corona vírus não estão 
sendo aplicados, mesmo 
havendo dinheiro em cai-
xa, não se justificando esse 
estado total de letargia da 
atual gestão municipal;

d) Os telefones da 
Secretar ia  Municipal 
de Saúde não funcio-
nam, o que aumenta a 
sensação total  de de-
samparo da população;

e) Estão sendo feitas 
ligações para alguns pa-
cientes ou familiares com 
número restrito e ainda re-
gistram-se familiares que 
estão contratando mortes;

f) E anunciado hospi-
tal de campanha que está 
sendo montado há quase 3 
(três) meses ainda não está 
apto a ser utilizado caso 
seja necessário para abri-
gar pacientes que testaram 
positivos para a covid 19.

Assim, mais do que 
presentes, de forma ma-
terialmente objetiva, as 
condições para que haja 
intervenção do Estado no 
Município de Teófilo Oto-
ni, devidamente autorizada 
pelo Tribunal de Justiça, 
inclusive em caráter cau-
telar, ‘ad referendum’ da 
Corte Superior, pelo perí-
odo suficiente para fazer 
cessar os motivos do im-
pedimento legal, ocasião 
em que as autoridades mu-
nicipais afastadas de seus 
cargos pelo interventor 
nomeado a estes voltarão, 
salvo impedimento legal, 
na forma prevista na Cons-
tituição Estadual.

OBS: Tentamos fazer 
contatos com a Prefeitura 
Municipal de Teófilo Otoni 
para os seus comentários 
sobre este grave pedido 
feita à ALMG, no entanto 
não conseguimos. O Jornal 
está aberto aos comentá-
rios, caso assim o desejem.

rocráticas, principalmente 
devido à proximidade das 
eleições, esses recursos 
obrigatoriamente têm que 
ser usados até o dia 25 de 
junho próximo, sob pena 
de inviabilizar a utilização 
da verba. Pela limitação do 
tempo só há um caminho 
capaz de viabilizar a im-
plantação do laboratório 
de pesquisa e diagnóstico 
em nossa cidade, qual seja, 
pela dispensa da licitação 
nos termos da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e da 
Lei 8.666 conhecida como 
Lei das Licitações”.

Ela explica que, essa 
possibilidade pode ser 
utilizada tendo em vista a 
situação de emergência e a 
decretação de calamidade 
pública, pela União, pelo 
Estado de Minas Gerais e 
pelo Município de Teófilo 
Otoni, devido a pande-
mia. “Nosso movimento, 
da OAB e das entidades 
representativas da so-
ciedade é no sentido de 
sensibilizar as autoridades 
da Universidade Federal 
para utilização dos re-
cursos já segurados sem 
necessidade de licitação, 
respeitando integralmente 

a legislação e garantindo a 
instalação do laboratório 
de biologia molecular em 
nossa cidade. Esse é o 
nosso objetivo”.

O laboratório fará in-
clusive o exame de PCR 
para confirmar se a pessoa 
está com Covid. Dra Be-
atriz explica ainda que, 
“como ente público a 
UFVJM precisa assinar 
um convênio com a PMTO 
para utilizar esta verba 
que entra pelo municí-
pio. O Reitor da UFVJM 
que fica em Diamantina 
está considerando situação 
normal, ou seja, precisa 
de licitação, o que é de-
morado. Pode-se utilizar 
os decretos da situação de 
emergência e aproveitar 
os recursos que tem de 
ser usados até o dia 25/06 
por questões de eleições”. 
Informou que o Manifesto 
será entregue na UFVJM 
e encaminhado ao Reitor. 
Já assinaram junto com 
a OAB, o CREA, CRC, 
Sindcomércio, ACETO, 
Unipac, Hospital Phila-
delfia, Câmara Municipal. 
“Estou aguardando os ou-
tros representantes de enti-
dades para assinar”, disse.

Presidente da 28a Subseção da OAB-MG, 
dra. Maria Beatriz Cunha Cicci Neves

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Gerais
Teófilo Otoni é a sexta 
cidade contemplada 

com o programa 
“Medicamento em Casa”

Teve início na quarta-
-feira (10/06), em Teófilo 
Otoni, a entrega domiciliar 
de medicamentos forne-
cidos pela Farmácia de 
Minas. A ação faz parte do 
programa “Medicamento 
em casa” lançado pelo 
governo de Minas em par-
ceria com a Defesa Civil 
do Estado e a empresa Mo-
bilidade Urbana 99, com o 
objetivo de descentralizar 
a distribuição de medica-
mentos do componente 
especializado fornecidos 
pelas Farmácias Regio-
nais, evitando com isso 
a exposição de pacientes 
do grupo de risco da Co-
vid-19 em filas e aglome-
rações nestas unidades.

Neste primeiro mo-
mento, serão beneficiados 
os pacientes com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crô-
nica (DPOC) e com Asma. 
Mas, segundo o servidor 
da Subsecretaria de Gestão 
Regional, Luiz Fernando 
Prado de Miranda, o be-
nefício poderá se estender 
a outros pacientes perten-
centes ao grupo de risco da 
Covid-19 e que recebam 
medicamentos do Com-
ponente Especializado da 
Assistência Farmacêutica. 
Cinco farmácias regionais 
já estão em fase de exe-
cução do programa: Juiz 
de Fora, Belo Horizonte, 
Uberlândia, Divinópolis e 
Coronel Fabriciano. Teó-
filo Otoni é a sexta cidade 
contemplada com o projeto.

O serviço de entre-
ga tem custo zero para 
o paciente e a princípio 
será realizado durante este 
mês de junho podendo ser 
prorrogado enquanto durar 
a pandemia da Covid-19. 
“Vou torcer para ser eterno 
esse projeto de entrega de 
medicamento em casa”, 
declara Leandro Nelson 
Langkammer, paciente 
com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica, e con-
templado pelo programa.

Para Wilson Vieira 
Júnior, motorista do apli-
cativo Mobilidade urbana 
99 que viabiliza a entrega 
desses medicamentos em 
casa, além de ajudar na 
preservação da saúde des-

ses pacientes, o programa 
também contribui para 
mitigar o impacto financei-
ro sofrido pela classe dos 
taxistas. “O programa veio 
em boa hora é um avanço 
na nossa renda familiar 
que caiu drasticamente em 
60% em decorrência dessa 
pandemia”, afirma.

Sobre o Programa 
- A empresa Mobilidade 
Urbana 99 fez uma doa-
ção para o estado de Mi-
nas Gerais com o objetivo 
de ajudar no combate ao 
novo coronavírus. O go-
verno, através da Defesa 
Civil e da Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas 
Gerais decidiu utilizar 
o recurso para realizar 
entregas domiciliares de 
medicamentos do compo-
nente especializado for-
necidos pelas Farmácias 
Regionais aos usuários da 
rede pertencentes ao gru-
po de risco da Covid-19 e 
evitando com isso a expo-
sição desses pacientes em 
filas e aglomerações nessas 
unidades. Segundo Ocimar 
de Andrade Junior, Capitão 
PM da Defesa Civil do 
estado, o órgão utilizou de 
sua experiência em ajuda 
humanitária para dar o su-
porte logístico ao programa 
“Medicamento em Casa”.

Como funcionará? - 
Uma equipe do Núcleo de 
Assistência Farmacêutica 
da Superintendência Re-
gional de Saúde de Teófilo 
Otoni entra em contato 
com o paciente informan-
do a data da entrega do 
remédio. Esse paciente por 
sua vez, deverá estar com 
seu cadastro atualizado 
no Programa Farmácia de 
Minas para o recebimento 

efetivo do medicamento 
em sua residência. Essa 
atualização pode ser fei-
ta pelo Whatsapp (31) 
98282-4324 ou pelo e-
-mail: medicamentoemca-
sa@saude.mg.gov.br. Até 
o momento, 106 pacientes 
estão elegíveis para rece-
ber medicamentos em casa 
em Teófilo Otoni.

Os usuários com a Do-
ença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC) e com 
Asma que não receberem 
a ligação deverão compa-
recer, normalmente, nas 
farmácias regionais con-
forme agendamento prévio 
para a retirada do remédio. 
Para os demais usuários 
que também fazem parte 
do grupo de risco da Co-
vid-19, a orientação é utili-
zar o modelo de declaração 
autorizadora disponível 
no site (https://www.sau-
de.mg.gov.br/obtermedi-
camentos) para designar 
um procurador que possa 
retirar o medicamento em 
nome do paciente.

Núcleo de Assistên-
cia Farmacêutica (NAF) 
da Superintendência Re-
gional de Saúde Teófilo 
Otoni: A Farmácia Re-
gional de Teófilo Otoni 
atende pacientes dos 32 
municípios pertencentes 
à área de abrangência da 
SRS-TO). De Janeiro a 
maio deste ano já realizou 
14.746 atendimentos, cerca 
98 atendimentos por dia. 
Durante esse período, entre-
gou 661.582 medicamentos. 
Quatrocentos e trinta e um 
processos para recebimento 
de medicamentos forneci-
dos pela Farmácia de Minas 
foram abertos, nos quais 336 
foram deferidos. (SRS-TO)

Sebraetec ganha 
versões personalizadas

 e mais econômicas

 Em momentos de 
crise, o remédio pode es-
tar na reinvenção. Aliar 
inovação e criatividade 
com economia podem 
ser essenciais para a 
sobrevivência dos pe-
quenos negócios. É por 
isso, que o Sebrae Minas 
criou versões especiais 
do Sebraetec. Pacotes 
de serviços presenciais 
e online com preços ta-
belados que poderão 
ajudar as empresas a 
aumentar as vendas e a 
produtividade, por meio 
de melhoria em seus 
processos e a inclusão de 
novas tecnologias.

O Sebraetec amplia 
o acesso das Micro e Pe-
quenas Empresas (MPE) 
e Microempreendedores 
Individuais (MEI) por 
meio de consultorias 
especializadas, com so-
luções personalizadas e 
customizadas com foco 
na melhoria de proces-
sos, produtos e serviços. 
E o melhor, o empreen-
dedor ou empresário 
paga por apenas 20% 
do custo do serviço. 
“Uma empresa inte-
ressada em criar uma 
logomarca e materiais 
de papelaria pagaria no 
mercado mais de R$ 2 
mil pelo serviço. No 
Sebraetec Mais Design, 
o empresário paga ape-
nas R$ 352 e o Sebrae 
Minas se compromete 
com o restante”, expli-
ca a gerente do Sebrae 
Minas, Lina Volpini.

Além de todos esses 
benefícios, incluindo 
o subsídio de 80% do 
serviço, o Sebrae Minas 
está oferecendo combos 
especiais com soluções 
que poderão ajudar as 
empresas a se adaptarem 
a está nova fase de reto-
mada de suas atividades. 
“Criamos conjuntos de 

soluções que adequam ao 
bolso do empresário e às 
necessidades de cada ne-
gócio”, justifica a gerente 
do Sebrae Minas.

Os combos do Se-
braetec foram criados 
para quatro áreas:

* Mais Design: dire-
cionado para as empresas 
que quererem melhorar a 
identidade visual e tam-
bém o design de rótulos 
dos seus produtos.

* Mais Digital: para 
quem pretende colocar 
seu negócio no ambiente 
online ou melhorar suas 
vendas pela internet.

* Mais Produtivo: 
voltado para negócios que 
desejam ter um maior con-
trole e melhoria dos pro-
cessos (lean service), da 
eficiência energética e/
ou da melhoria do layout 
produtivo da empresa. Há 
ainda combos específicos 
para o setor de alimentação 
sobre adequação do proces-
so de produção e/ou para a 
implementação de manual 
de boas práticas de proces-
samento de alimentos. 

* Mais Vendas: fo-
cado nas empresas in-
teressadas em aumentar 
suas vendas e melhorar 
a experiência do cliente, 
seja pela organização 

correta das vitrines e ex-
positores ou até mesmo 
pelo design adequado dos 
ambientes internos e das 
fachadas das lojas. Há tam-
bém opções para pequenos 
negócios que queiram criar 
seu próprio site ou outros 
canais de comunicação 
que ajudem a ampliar a 
visibilidade da empresa no 
ambiente virtual.

Para ter acesso as 
vantagens dos combos do 
Sebraetec, basta acessar 
o site de ofertas do Se-
brae Minas, selecionar a 
opção que deseja, fazer 
um cadastro e aguardar 
o contato do Sebrae Mi-
nas. “São soluções fei-
tas sob medidas para os 
pequenos negócios para 
melhorarem a quali-
dade de seus produtos, 
eliminarem desperdí-
cios, reduzirem custos, 
aprimorarem o design 
de ambientes, vitrines, 
embalagens e produtos 
e a se posicionarem e 
venderem pela internet. 
Adaptações importan-
tes que poderão fazer 
toda a diferença para 
as empresas durante 
e após a pandemia”, 
afirma Lina Volpini. 
(Assessoria de Impren-
sa do Sebrae Minas).

Sebrae Minas lança combos de serviços para os pequenos 
negócios que querem inovar gastando menos

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Moda/Gerais

NOVO CLIENTE
O varejo fashion anda 

discutindo seu futuro, em 
várias ‘lives’, com as en-
tidades ligadas ao setor. 
Além do e-commerce que 
cresce, também há outras 
novidades de que padece.

A começar pela rela-
ção com a clientela, que 
mudou nessa fase da pan-
demia do Covid-19 e - ao 
que tudo indica – conti-
nuará com novo formato 
quando essa o vírus for 
dominado. O resumo dis-
so é ‘menos lucro e mais 
interação’, ou seja, a con-
versa e aproximação com 
a cliente será mais impor-
tante do que a venda em si.

Outro ponto mencio-
nado nos debates, é que o 
aumento do trabalho em 
casa (home Office) vai 
diminuir a presença das 
pessoas nas ruas e, portan-
to nas lojas também. A sa-
ída, dizem os entendidos, 
seria transformar a loja 
numa grande vitrine para 
o cliente ter uma experiên-
cia sedutora – mas receber 
a roupa em casa. Como se 
vê, um mundo novo com 
problemas antigos. 

VAIVÉM
• A nova tendência de 

varejo com vendas mais 
pulverizadas e presença 
física mais concentrada, 
pode ser medida por um 
gigante do setor. A Zara 
vai fechar 1.200 lojas em 
todo o mundo e reabrir um 
número bem menor delas, 
porém somente em gran-
des superfícies. Traduzin-
do: vitrines concentradas, 

Chanel 2020: simplicidade

vendas espalhadas ***
 • Depois de muito 

disse-me-disse parece que 
a turma da pronta-entrega 
(moda por atacado) em 
Beagá, definiu o período 
de lançamentos das cole-
ções de verão 2020/2021: 
dia 15 de agosto. Embora 
muita gente vá se adiantar 
e outro tanto vá se atrasar, 
é uma data-referência 
para recomeçar o tra-
balho. Se o coronavírus 
deixar, claro ***

 • Após a ‘dormência’ 
por causa do corona-
vírus, a moda européia 
voltou a se movimentar 

na semana passada. Tudo 
por conta da coleção 
Cruise da Chanel, feita 
através das redes sociais. 
O ponto de destaque foi 
a simplicidade da roupa. 
São os novos tempos ***

 • PONTO FINAL: 
o circuito do empresariado 
fashion, respira aliviado 
com a liberação do comér-
cio em São Paulo. Maior 
centro consumidor do país 
(somando a Capital e o Inte-
rior, é gigantesco), o varejo 
de moda paulista e paulis-
tano compra mais de 50% 
da produção nacional. Daí...

Wagner Penna
Foto: Divulgação

Pipa deixa bairros 
sem energia - A prática 
da brincadeira com pipas 
foi a causa de duas ocor-
rências de falta de energia 
em um só dia em Teófilo 
Otoni nesta semana. So-
mente em 2019, inciden-
tes com pipas causaram 
1.771 ocorrências, que 
prejudicaram cerca de 
504 mil clientes da Ce-
mig. Apenas nos quatro 
primeiros meses deste 
ano, na Região Leste de 
Minas, foram registrados 
30 desligamentos provo-
cados por pipas na rede 
elétrica, que prejudica-
ram quase 2 mil clientes 
da Cemig. (Diário Tribu-
na - Teófilo Otoni)

Obras de Labora-
tório são encerradas - A 
Universidade Federal de 
Juiz de Fora anunciou a fi-
nalização da construção do 
Laboratório de Propulsão 
Híbrido-Elétrica. O projeto 
é fruto da parceria com a 
Embraer e a Fapemig. O 
laboratório é considerado 
uma estrutura pioneira 
no Brasil, visando o es-
tudo e desenvolvimento 
de sistemas de propulsão 
para o setor aeronáutico. 
A estrutura vai atender ao 
Grupo de Conversão Ele-
tromecânica de Energia, 
que reúne professores e 
estudantes de diversos se-
tores da engenharia e conta 
com o apoio de pesquisa-
dores da Unifei de Itajubá 
e Mälardalens University 
MDH, na Suécia. (Tribuna 
de Minas - Juiz de Fora)

Hospital já está ins-
talado - Com todos os 
equipamentos instalados 
e prontos para ser utiliza-
do a qualquer momento, 
o hospital de retaguarda 
montado na Escola Es-
tadual Canuta Rosa, no 
Bairro Cidade Nobre, em 
Ipatinga, tem capacidade 
inicial para atender até 
40 pacientes em leitos 
de enfermaria. Havendo 
demanda,  outros  160 
podem ser montados, 
chegando a um total de 
200. O local é um ponto 
de apoio para receber 
pacientes com quadros 
de menor complexidade, 
que estejam com suspeita 
ou confirmados de contá-
gio pela Covid-19. (Diá-
rio do Aço - Ipatinga)

Apae de Patrocínio é 
referência - A Apae de Pa-
trocínio, fundada em maio 
de 1972, chega aos 48 anos 
apresentando crescimento 
e inovando os atendimen-
tos realizados. Hoje possui 
mais de 100 funcionários, 
sendo 84 contratados, 24 
cedidos pela Secretaria 
de Estado da Educação de 
Minas Gerais e 7 cedidos 
pelo Município, possui a 
Chácara Morada do Sol e 
atualmente atende em mé-
dia 500 usuários nas áreas 
de educação, assistência 
social e saúde, desde o nas-
cimento até idade adulta. 
(Jornal de Patrocínio)

Nanuque reabre co-
mércio - O comércio de 
Nanuque voltou às ativi-
dades ontem, com início 
do atendimento a partir 
do meio-dia com redução 
do horário nesse primeiro 
momento. Em comuni-
cado, o CDL reforçou o 
pedido para que só vá 
às ruas quem realmente 
tenha necessidade. Após 
alguns indícios de pressão 
no final da semana, pode 
ter acendido uma luz de 
alerta, pois o fechamento 
das atividades comerciais 
na cidade, não tinha o 
apoio dos empresários. 
(Em Tempo - Nanuque)

 Varginha tem 1ª Fes-
ta Junina online - O grupo 
Vida Viva, de Varginha, 
inovou com a primeira 
Festa Junina online, pode 
até não dar para pular fo-
gueira mas a alegria está 
garantida. A festança conta 
com boa música e comidas 
típicas que vão ser entre-
gues em delivery. Para 
você ficar seguro em casa 
e bem enroladinho nos 
cobertores, o grupo Vida 
Viva vai estar funcionan-
do em sistema delivery, 

a opção de buscar na 
instituição também é uma 
possibilidade. (Correio 
do Sul - Varginha)

UFJF melhora de-
sempenho - A UFJF pas-
sou da 1.018ª posição para 
a 1.005ª em um ano, se-
gundo o ranking divulgado 
pelo Centro de Classifica-
ções Universitárias Mun-
diais. A consultoria dos 
Emirados Árabes, que ava-
lia o desempenho de 20 mil 
universidades pelo mundo, 
considera quantidade de 
ex-alunos vencedores de 
prêmios internacionais 
(25% da nota), emprega-
bilidade (25%), quantidade 
de docentes vencedores 
de prêmios internacionais 
(10%), número de publi-
cações (10%), número 
de artigos publicados em 
revistas especializadas 
(10%), influência dos ar-
tigos (10%) e citações dos 
artigos (10%). (Tribuna de 
Minas - Juiz de Fora)

Governo habilita lei-
tos no Sul - O Governo 
Federal habilitou 74 novos 
leitos de UTI adulto para 
o tratamento da Covid-19 
no Sul de Minas. O inves-
timento para o funciona-
mento dos novos leitos na 
região é de R$ 10,6 mi-
lhões. A portaria também 
prevê a liberação de uma 
verba de R$ 3,5 milhões 
para o custeio da manu-
tenção das ações e servi-
ços públicos de saúde. O 
Hospital Santa Lúcia, de 
Poços de Caldas, é quem 
vai ter a maior quantidade 
de leitos habilitados: 20, 
ao custo de R$ 2,8 mi-
lhões. Em seguida apare-
ce o Hospital das Clínicas 
Samuel Libânio, de Pouso 
Alegre, com 18, ao custo 
de R$ 2,5 milhões. (O 
Popular - São Lourenço)

Rede de Notícias
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Segurança Pública
Dois homens presos com 
droga dentro de veículo 

em Carlos Chagas

Caçadores fogem da PM 
em Nanuque e deixam duas 

armas de fogo pra trás

Polícia Militar realiza 
operação Alferes em Caraí

Duas pessoas morrem 
em grave acidente na 
LMG-719, em Nanuque

A Policia Militar de-
flagrou uma operação na 
quarta-feira (27/05), no 
Bairro Paulino Benevi-
des, em Carlos Chagas, 
com objetivo de diminuir 
a criminalidade no mu-
nicípio. Ao abordar um 
veículo Gol de cor branca, 
dois indivíduos que esta-
vam no interior do carro 
foram submetidos a bus-
cas pessoais e com eles os 
militares encontraram 25 
pinos de cocaína.

Os dois informaram 
que a droga adquirida 
seria distribuída em uma 
festa. O veículo foi apre-
endido e encaminhado a 
um depósito conveniado 

Durante operação da 
Polícia Militar no domin-
go (28/05), no município 
de Nanuque, os milita-
res receberam uma de-
núncia informando que, 
às margens da estrada 
do Distrito Vila Gabriel 
passos, havia indivídu-
os realizando caça de 
animais silvestres. Os 
militares foram até o lo-
cal indicado pelo denun-
ciante, quando visualiza-
ram dois homens que, ao 
perceberem a presença 
policial, fugiram e não 
foram mais localizados.

Após buscas foram 
encontradas 02 espin-

A Polícia Militar rea-
lizou a operação Alferes 
na cidade de Caraí, na 
terça-feira (09/06/2020), 
como parte das comemo-
rações dos 245 anos de 
existência da PMMG. 
Os  mi l i ta res  apreen-
deram uma espingarda 
polveira de fabricação 
caseira, que foi enca-
minhada à delegacia de 
Pol ícia  Civi l  para  as 
providências cabíveis. 

A Pol íc ia  Mil i tar 
Rodoviária atendeu um 
acidente de trânsito gra-
víssimo na LMG 719, 
km 02, rodovia que liga 
a MGC-418 ao centro da 
cidade de Nanuque, pouco 
depois do trevo onde fica 
situado um avião antigo. 
Conforme informações 
de uma das vítimas, ela 
e outras quatro pessoas 
estavam no Distrito de 
Argolo (Bahia), alguns 
quilômetros da divisa com 
o Estado de Minas Gerais.

Os quatro homens, 
inc lu indo o  motor is -
ta,  teriam consumido 
cervejas  e  p inga  das 
08h até por volta das 
11h30, quando decidi-
ram deslocar-se  para 
a cidade de Nanuque. 
“Segundo a testemunha, 
o motorista do caminhão 
de transporte de euca-
liptos transitava pela 
MGC-418, momento em 
que acessou a LMG-719 
sem respeitar o obriga-
toriedade de contornar o 
trevo. Aproximadamente 
a 02 quilômetros do trevo, 
próximo a lagoa, o veículo 
perdeu o controle e tombou.

Lamentavelmente, o 
motorista de 66 anos e um 
passageiro faleceram no 
local, outro ficou preso 
às ferragens, sendo ne-
cessário um guincho para 
auxiliar na movimentação 
do caminhão e retirada da 
vítima que sofreu fraturas 

junto ao Detran. Ainda 
foram apreendidos 02 
telefones celulares,  e 
R$ 31,00. Os dois foram 

conduzidos para a dele-
gacia de Polícia Civil. 
(Informações/Foto: 24ª 
Cia PM Ind. Nanuque).

gardas tipo polveira, que 
foram apreendidas e enca-
minhada para a delegacia 

de Polícia Civil. (Informa-
ções/Foto: ACO 24ª Cia 
PM Ind, Nanuque).

Equipe: tenente Thalles, 
sargentos Inimar e Julio. 
(Informações/Foto: Ten 

Thalles Dohler Schutte/ 
Comandante  2º  Pel  / 
232ª Cia PM).

pelo corpo. Os demais 
passageiros também apre-
sentaram lesões e foram 
socorridos imediatamente 
ao hospital daquela cidade. 
Deixamos nossos senti-
mentos aos familiares”, 
disse o tenente Reinaldo.

Ele informou ainda 
que, a Polícia Militar 
Rodoviária orienta os 
condutores de veículos 
quanto aos riscos da mis-
tura de bebida alcoóli-
ca e direção, que reduz 
consideravelmente a ca-
pacidade psicomotora e 
aumenta a possibilidade 
de acidentes graves.

E nesse momento de 
pandemia do coronavírus 
às vítimas de acidentes 

podem ser um complicador 
para os hospitais da região, 
que precisam de leitos para 
o enfrentamento da Co-
vid-19. “Vale frisar ainda 
que os acidentados podem 
deixar as suas famílias 
desamparadas. Permane-
ceremos com as operações 
preventivas e repressivas, 
com objetivo de proporcio-
nar segurança das rodovias 
e contamos com a respon-
sabilidade e prudência 
de todos”, concluiu o 
militar. “Polícia Militar 
Rodoviária: Os anjos da 
guarda dos caminhos de 
Minas”. (Informações/
Fotos: Tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 
1º PEL/15ª Cia PM Rv).

Operação da PM apreende 
drogas, armas de fogo e 

dinheiro em Carlos Chagas
A Polícia Militar 

implementou ações pla-
nejadas no município 
de Carlos Chagas, com 
o objetivo de combater 
a criminalidade de for-
ma qualificada, visando 
garantir o aumento da 
sensação de segurança 
da comunidade e reduzir 
o porte ilegal de armas de 
fogo, o tráfico de drogas, 
além de outras infrações 
penais que resultaram na 
prisão de quatro maiores 
e apreensão de um menor.

N a  s e x t a - f e i r a 
(12/06) os militares 
fizeram diversas in-
cursões nos bairros da 
cidade e prenderam 
envolvidos em crimes. 
Na operação a PM apre-
endeu 02 revólveres 
calibre 38, 01 revólver 
calibre 32, 01 espingar-
da de pressão, 02 moto-
cicletas, 13 munições 

calibre 38, 03 munições 
calibre 32, R$ 4.890,00 
em dinheiro, 78 pinos de 

cocaína, 02 tabletes de 
maconha. (Informações/
Foto: PMMG/Nanuque).
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Valéria Ramos de Souza 
OAB/MG 149.354

Viação Vale do Mucury, contrata:

Pessoas com Deficiência
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.

Boletim epidemiológico 
Covid-19 (14/06/2020)

O boletim epidemioló-
gico Covid-19 (Coronavírus) 
de Teófilo Otoni, divulgado 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde neste domingo 
(14/06) confirma 509 casos 
positivos da doença, destes, 
237 já estão recuperados, 11 
estão internados em ala, 09 
em UTI e 232 pessoas estão 
em isolamento domiciliar. 
Até esta data foram registra-
dos 20 óbitos por Covid-19. 
Dos infectados, 280 são do 
sexo feminino e 229 do sexo 
masculino. O boletim infor-
ma ainda 910 suspeitos em 
investigação e monitoramen-
to, 1.635 investigações já 
concluídas e 3.054 suspeitos 
foram notificados.

Dos 910 suspeitos em 
investigação e monitora-
mento: 897 pessoas estão 
em isolamento domiciliar, 
10 internadas em ala, 01 
na UTI, e 02 óbitos es-
tão em investigação. Das 
1.635 investigações con-
cluídas: 705 casos foram 
descartados por exame la-
boratorial e 930 casos em 

monitoramento foram con-
cluídos por critério clínico.

Cenário em Teófilo 
Otoni por bairro até 14/06: 
Os bairros mais afetados 
são: o Centro que já atingiu 
o número de 41 casos positi-
vos, o Manoel Pimenta com 
40 casos, o Bela Vista com 
31, o Marajoara com 28, o 
Ipiranga com 25 e o São Cris-
tóvão com 19. O Bairro Ma-
tinha está com 17. Os bair-
ros, Castro Pires, Laerte La-
ender, São Jacinto e Teófilo 
Rocha com 14 casos cada. Os 
bairros, Concórdia e Jar-
dim Iracema com 13 casos 
cada. Os bairros, Joaquim 

Pedrosa e Mucuri com 12 
casos. O Bairro São Diogo 
com 11. Os bairros, Fátima, 
Funcionários, Serra Verde, 
Solidariedade, Vila Barrei-
ros e Vila São João com 10 
casos. Os bairros, Jardim 
São Paulo e Vila Betel com 
9 casos. Os bairros, Belve-
dere, Cidade Alta e Palmei-
ras com 7 casos cada. Os 
bairros, Lourival Soares 
da Costa e Vila Esperança 
com 6 casos cada. Outras 
34 localidades (bairros e 
comunidades rurais) estão 
incorporadas no boletim 
epidemiológico, tendo de 
01 a 05 casos cada.

Presos de Novo Cruzeiro 
trabalham na confecção 
de máscaras de proteção 

ao coronavírus
Os detentos do Pre-

sídio de Novo Cruzei-
ro, no Vale do Jequiti-
nhonha, estão confec-
cionando máscaras de 
proteção. A iniciativa, 
além de contribuir para 
o combate à pandemia 
de Covid-19, é uma 
ferramenta de ressocia-
lização do preso e de 
remição de pena.

De acordo com a 
promotora de Justiça 
Samira Lomeu, desde 
abril, vinham sendo 
feitos contatos com o 
diretor de Trabalho e 
Produção do Departa-
mento Penitenciário de 
Minas Gerais (Depen), 
visando à inclusão do 
presídio no projeto "Cal-
çando a Liberdade", que 
consiste na implantação 
de fábrica de bloquetes 
em unidades prisionais. 
Após ter conhecimento 
da produção de másca-
ras com mão de obra 
prisional, o Ministério 
Público de Minas Ge-
rais (MPMG) solicitou a 
participação do Presídio 
de Novo Cruzeiro, e en-
controu apoio no Depen 
e na direção da unidade.

Na terça-feira, 9 de 
junho, estiveram presen-
tes no evento de implan-
tação do projeto, além da 
promotora de Justiça, a 
juíza da comarca, prefei-

to, secretários municipais 
de Saúde, da Assistência 
Social e do Governo, 
procurador e secretário 
da Câmara Municipal, 
agentes penitenciários 
e diretores, inclusive 
da unidade prisional de 
Teófilo Otoni, repre-
sentantes do Hospital 
São Bento, da OAB e 
do diretor de Trabalho e 
Produção do Depen.

Para a promotora de 
Justiça, “a mão de obra 
prisional em colaboração 
com a saúde pública traz 
reais e expressivas vanta-
gens para a sociedade do 

médio Jequitinhonha de 
forma imediata, e, a longo 
prazo, com a possibilida-
de de se devolver à socie-
dade indivíduo melhor do 
que quando retirado do 
convívio social, a partir 
da ferramenta ressocia-
lizadora do trabalho”. 
Segundo ela, em breve, 
a fábrica de bloquetes 
também será inaugurada, 
visando, especialmente, 
calçar as ruas do muni-
cípio que ainda são de 
terra. (Ministério Público 
de Minas Gerais / Supe-
rintendência de Comuni-
cação Integrada).

Teófilo Otoni registra 509 casos positivos de Covid-19, destes, 237 estão 
recuperados. Foram registrados 20 óbitos e 02 casos estão em investigação
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