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Rede de Ensino Doctum 
inova e realiza colação 

de grau virtual
 Página 3

Cida Rocha Johnson está 
preocupada com aumento 

das denúncias de 
violência contra o idoso
Teófilo Otoni - A pre-

sidente do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, Cida Johnson, fez 
um retrato do Dia D - Dia 
Mundial de Conscientiza-
ção da Violência contra a 
Pessoa Idosa. O mês violeta 
- trata-se de uma mobiliza-
ção em prol da conscienti-
zação da violência contra a 
pessoa idosa. Página 2

Em tempo de pandemia as 
tradicionais festas juninas são 
comemoradas à moda antiga

Teófilo Otoni - Em 
tempos de pandemia da 
Covid-19 (coronavírus), 
todo mundo vem sentido o 
impacto das mudanças na 
vida pessoal e profissional. 
Nesta época do ano, em 
tempos normais já estariam 
acontecendo as tradicionais 
festas juninas com foguei-
ras, barraquinhas com co-
midas típicas, as animadas 
quadrilhas, os concursos, o 
casamento na roça, enfim, 
só alegria. Página 2

PM de Comercinho prende 
homem com armas de fogo, 

explosivos e munições
A Polícia Militar pren-

deu um homem na segun-
da-feira (15/06/20) e apre-
endeu diversos materiais 
durante operação “Cavalo 
de Aço”, na zona rural de 
Comercinho. Os militares 
estavam nas proximida-
des da LMG-650, quando 
visualizaram um veículo 
Fiat Strada em atitude sus-
peita, abordaram o veículo 
e o condutor de 39 anos. 
Nas buscas foram locali-
zadas porções de chum-
bo, pólvora e espoletas 
dentro do carro. Página 6

Ex-prefeito Getúlio Neiva 
recebe alta após 11 dias 

internado no HSR
Teófilo Otoni - O ex-prefeito de Teófilo Otoni, Ge-

túlio Neiva foi internado no dia 04/06, no HSR. Ele já 
havia sido testado positivo por teste rápido e o resultado 
de laboratório chegou nesta segunda (15) confirmando o 
diagnóstico. “Ele ficou 11 dias internado. Usou o proto-
colo terapêutico para Covid-19, não apresentou nenhum 
efeito colateral da medicação. Recebeu alta, com exames 
laboratoriais dentro da normalidade e respirando em ar 
ambiente sem esforço”, disse dr. Rodrigo Lobo. Página 7
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Cidade
Presidente do Conselho 
dos Direitos da Pessoa 

Idosa, Cida Johnson está 
preocupada com aumento 

das denúncias de 
violência contra o idoso

Teófilo Otoni - A pre-
sidente do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, referência 
da saúde do idoso do Mu-
nicípio de Teófilo Otoni, 
coordenadora de grupos 
de idosos Hidro-Idade e 
AATI (Associação amigos 
da Terceira Idade), Maria 
Aparecida Rocha Johnson, 
fez um retrato do Dia D - 
Dia Mundial de Conscien-
tização da Violência contra 
a Pessoa Idosa. O mês 
violeta - trata-se de uma 
mobilização em prol da 
conscientização da violên-
cia contra a pessoa idosa.

Durante o mês de 
junho, várias entidades 
de atenção e cuidado aos 
idosos sempre realizam 
atividades de cunho socio-
educativos contra casos de 
maus-tratos e violência à 
pessoa idosa. Mas, devido 
à pandemia do novo coro-
navirus (Covid-19) essas 

ações não serão realizadas. 
O Conselho estará partici-
pando de Live para retratar 
o tema no dia 19 de junho. 
Cida Johnson relata que é 
um momento difícil para 
esse público, já que eles 
se encaixam no grupo de 
risco e têm que manter o 
distanciamento social.

Muitos vivem com 
seus familiares onde agra-
va muito a violência e ou-
tros sozinhos, que muitas 
vezes a rua é o caminho de 
sair da solidão. “A violên-
cia é uma ação única ou re-
petida, ou ainda a ausência 
de uma ação devida, que 
cause sofrimento ou an-
gústia e que ocorra numa 
relação em que exista 
expectativa de confiança. 
O principal objetivo do 
dia 15 de junho, o Dia 
D, é criar uma consci-
ência mundial, social e 
política, da existência da 
violência contra a pessoa 

Em tempo de pandemia as 
tradicionais festas juninas são 
comemoradas à moda antiga

Teófilo Otoni - Em 
tempos de pandemia da 
Covid-19 (coronavírus), 
todo mundo vem sentido o 
impacto das mudanças na 
vida pessoal e profissional. 
Nesta época do ano, em 
tempos normais já esta-
riam acontecendo as tradi-
cionais festas juninas com 
fogueiras, barraquinhas 
com comidas típicas, as 
animadas quadrilhas, os 
concursos, o casamento 
na roça, enfim, só alegria. 
Mas, neste ano, as festi-
vidades estão canceladas 
devido à necessidade do 
isolamento social, do dis-
tanciamento social, em 
decorrência da pandemia 
do coronavírus.

O jeito então é inovar, 
reinventar. A reportagem 
do Diário Tribuna ouviu 
um dos maiores quadri-
lheiros de Teófilo Otoni, 
o diretor e marcador da 
Quadrilha Arrasta Pé, 
João Teixeira da Silva 
Filho - popular “Tó”, 
35 anos, do Bairro São 
Jacinto. Ele recorda que, 
nesta época do ano, as 
festas juninas já eram 
uma explosão de alegria 
na cidade e região. Os 

quadrilheiros já estavam 
se preparando para par-
ticipar de competições 
interestaduais e muni-
cipais, e apresentações 
em d iversas  c idades 
dos vales do Mucuri e 
Jequitinhonha.

Durante a temporada 
de 3 a 4 meses de ensaios, 
o grupo Arrasta Pé tam-
bém fazia diversas ações 
sociais como campanha do 
agasalho, de donativos em 
geral para ajudar famílias 
carentes. João destaca que, 
o mês de maio era efetiva-
mente a época dos ensaios 
e das expectativas de fazer 
o melhor para agradar ao 
público, e no mês de junho 
já começavam oficialmen-
te as apresentações que 
se estendiam até primeira 
quinzena de agosto.

Ele assumiu a quadri-
lha Arrasta Pé no ano de 
2011, mas o grupo já exis-
tia. “Ela foi criada pelo 
meu pai João Teixeira da 
Silva - “João Soldado” no 
ano de 1984. A quadrilha 
é mais velha do que eu, de 
meu pai passou para meus 
irmãos – veio Josinei que 
hoje é reserva da Polícia 
Militar, posteriormente 

Josilei que hoje é radialis-
ta, e em 2011 eu assumi, 
tanto a direção da quadri-
lha, quanto a marcação em 
geral”, explicou.

João Teixeira disse que 
tomou gosto pelas qua-
drilhas porque cresceu no 
meio, vendo seu pai, seus 
familiares se envolvendo 
com festas juninas. “Na ver-
dade nem gosto é, é paixão 
mesmo, a gente faz isso é 
por amor à cultura junina”. 
Mas, ele, afirma que é pos-
sível comemorar, voltando 
às tradições antigas de se 
festejar em casa mesmo.

“Nós vamos voltar a 
comemorar como come-
morávamos antigamente, 
cada um em sua casa, com 
as tradicionais fogueiras e 
comidas típicas que não 
podem faltar, a essência 
das festas juninas. Eu 
acho que, mesmo cada um 
em sua casa, não podemos 
deixar de comemorar 
essas festividades que 
são as mais tradicionais 
do Brasil, em especial 
no nordeste que é o carro 
chefe das festas juninas 
aqui no nosso país”, dis-
se. (Fotos: Cedidas por 
João Teixeira Filho).

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
 da Pessoa Idosa, Cida Johnson

As festividades voltam a acontecer nos quintais de casa com 
fogueiras e comidas típicas entre familiares

idosa, além de, ao mesmo 
tempo, disseminar a ideia 
de não aceitá-la como 
normal”, disse Cida.

Na esteira deste mo-
vimento mundial deve-se 
incentivar a apresentação, 
o debate e o fortaleci-
mento das mais diversas 
formas da prevenção. Ela 
destaca que, durante esses 
três meses de Covid-19, o 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa 
contabiliza que houve mais 
ocorrências de denúncias 
de violência contra o ido-
so, e é preocupante porque 
muitas são vizinhos que 
estão presenciando o ato no 
meio familiar e buscam o 
conselho para ter conheci-
mento de como agir. A vio-
lência contra pessoas idosas 
é uma violação aos direitos 
humanos, e a ênfase na 
proteção aos Direitos Hu-
manos das pessoas idosas 
deve superar as desvanta-
gens existentes e evitar que 
perpetuem discriminações 
e situações de inferiori-
dade dadas socialmente e 
culturalmente a eles.

“Para a abordagem 
e redução dos abusos e 
violências contra as pes-
soas idosas, é necessário 
um atuação multisetorial 
e multidisciplinar e que 
participem os profissionais 
da justiça e dos direitos hu-
manos, segurança pública, 
profissionais da saúde, da 
assistência, instituições 
religiosas, organizações 
e associações de idosos, 
conselhos de defesa, po-
der legislativo, e tantos 
outros atores e protagonis-
tas sociais. A dificuldade 
para definir e reconhecer 
a violência contra a pes-
soa idosa não deve ser 
obstáculo para continuar 
investigando e intervindo”, 
disse Cida, destacando 
que, “existem muitas ra-
zões para que as pessoas 
sofram violência, entre a 
mais frequentes, está a de-
teriorização e fragilização 
das relações familiares. 
Outras causas estão asso-
ciadas ao estresse do cui-
dador, ao isolamento social 
e também no desequilíbrio 
de poder entre a vítima e o 
agressor”, disse Cida.
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Rede de Ensino 
Doctum inova e realiza 
colação de grau virtual

Pela primeira vez 
na história da institui-
ção, a Rede de Ensino 
Doctum realizou uma 
cerimônia de colação 
de grau virtual. O for-
mato, inédito entre as 
instituições de ensino 
superior, foi adotado 
para cumprir as exigên-
cias de distanciamento 
social como forma de 
enfrentamento à disse-
minação da Covid-19.

As cerimônias em 
formato virtual foram 
realizadas de acordo 
com as orientações do 
Ministério da Educa-
ção - MEC e possuem 
valor legal. O presiden-
te executivo da Rede 
Doctum, Pedro Leitão, 
destacou a importância 
da iniciativa, uma vez 
que o atraso dessa for-
malidade impactaria a 
carreira dos acadêmicos. 
“Pela primeira vez na 
história realizamos uma 
colação de grau online, 
optamos por não adiar 
esse momento, pois é 
muito importante para a 
vida do aluno e para sua 
trajetória acadêmica”.

Foram realizadas 
duas cerimônias, trans-
mitidas ao vivo pelo 
canal oficial da Rede 
Doctum no YouTube. No 
dia 8 de junho, estiveram 
conectados e colaram 
grau os alunos dos cur-
sos de Administração, 
Direito, Pedagogia e 
Sistemas de Informação 
das unidades de Caran-
gola, Cataguases, em 
Minas Gerais, e de Iúna, 
no Espírito Santo. No dia 
9 de junho foi a vez dos 
formandos dos cursos 
de Administração, Ciên-
cias Contábeis e Direito 
da unidade de Manhua-
çu colarem grau.

Ambas  a s  ce r i -
mônias virtuais foram 
presididas pelo diretor 
de relações institucio-

nais da Rede de Ensi-
no Doctum, professor 
Alexandre Leitão, que 
destacou a importância 
do momento, aguardado 
desde a matrícula na fa-
culdade. “Lembrem-se 
do primeiro dia de aula, 
no qual vocês traziam 
no semblante expec-
tativa, ansiedade e até 
mesmo medo. A jornada 
é longa, os obstáculos 
são grandes, e vocês 
naquele momento so-
nhavam em chegar no 
dia de hoje e esse dia 
chegou”, ressaltou em 
sua fala aos alunos.

A cerimônia contou 
com todos os momen-
tos solenes tradicionais, 
como Juramento e Ho-
menagens, feitas pelos 
alunos, professores e pa-
raninfos remotamente. 
A transmissão foi feita 
através do canal da Rede 
Doctum no YouTube, 
possibilitando que ami-
gos e familiares dos for-
mandos também pudes-
se prestigiar. Os vídeos 
continuam disponíveis 
para acesso em youtube.
com/rededoctum. (Cola-
borou: Júnior - Assessor 
de Comunicação).

Cerimônias foram realizadas seguindo orientações do 
Ministério da Educação e Cultura e possuem valor legal

Juliana Lemes da Cruz. Doutoranda em Política Social – UFF. 
Pesquisadora GEPAF/UFVJM. Coordenadora do Projeto MLV. 
Contato: julianalemes@id.uff.br

Guerra ou crise sanitária? 
O “lugar” das mulheres 

em tempos de pandemia
Em uma batalha, os 

combatentes alertados do 
perigo não aguardam a 
morte, porque se prote-
gem, guardam a si e aos 
seus. Para derrotarem o 
inimigo, na condução da 
tropa, o comandante pre-
cisa conhecer o terreno 
onde pisa e seu oponente, 
além do potencial de seu 
próprio exército, do exér-
cito alheio, e também os 
pontos fracos de ambos.

Por isso, o ditado; 
“guerra avisada não mata 
soldado”. Os bons comba-
tentes sabem que em uma 
luta, as armas precisam ser 
proporcionais à batalha à 
frente. E sabe bem que se 
o inimigo é desconhecido, 
não será possível derrotá-
-lo na força. Assim, a 
melhor estratégia é o re-
cuo. Qualquer que seja a 
batalha, o “inimigo” não 
deve ser subestimado. É 
preciso conhecê-lo para 
eliminá-lo. Do contrário, 
ele quem provocará bai-
xas no seu exército.

A insistência em tratar 
a crise sanitária e humani-
tária que vivemos diante da 
pandemia de COVID-19 
como uma espécie de 
“guerra”, não é por acaso. 
O cenário vivido nos hos-
pitais ilustra os campos 
abertos em contexto de 
batalha, com pouquíssimos 
recursos disponíveis que 
sirvam de escudo frente 
aos disparos. Não à toa, 
os hospitais construídos 
para a emergência de saú-
de pública são chamados 
de hospitais de “campa-
nha”, denominação que 
se associa aos cenários 
de guerra. A diferença é 
que numa guerra armada, 
geralmente, o ataque é vi-
sível e a resposta imediata. 
Numa crise sanitária, o 
oráculo seria a ciência, 
pois o ataque, por vezes, 
só é percebido quando o 
terreno já está dominado 
pela doença, e sua solução 
exige estudos e tempo.

O mundo tornou-se 
um campo de batalha, 
especialmente para as mu-
lheres que são profissionais 
da saúde, mais vulneráveis 
à contaminação pelo vírus, 
e por vezes, tratadas como 
um oponente a ser comba-

tido. Segundo Melo e Tho-
mé, o cenário de guerra, 
“Por excelência (...) é um 
campo narrativo no qual 
os homens transitam com 
naturalidade, enquanto às 
mulheres lhes resta papel 
secundário ou de obediên-
cia às leis maiores”.  As cien-
tistas ainda destacam que o 
papel da mulher ficou por 
muito tempo associado à 
tarefa exclusiva de repro-
dução da vida. Sendo que a 
ida delas à guerra poderia 
comprometer o destino da 
espécie humana. Essa 
a t r ibu ição  de  “dar  a 
luz” limitou as mulhe-
res em determinados ce-
nários, e fez afastá-las 
da participação na vida 
política da sociedade.

A analogia da crise 
sanitária, que vivemos há 
alguns meses, à guerra, 
recorta o “lugar do ho-
mem”, pois o espaço de 
guerra nunca foi um lu-
gar socialmente entendido 
como “lugar de mulheres”. 
Assim, suas demandas 
permanecem secundárias 
e negligenciadas. As mu-
lheres compõem 63% dos 
campos de trabalho no se-
tor da saúde do Brasil; nos 
últimos anos engrossavam 
o bloco dos trabalhadores 
informais; representam 
45% das chefias de família 
e estão na linha de frente 
dos serviços essenciais 

como enfermeiras, técni-
cas, faxineiras, assistentes 
sociais e médicas.

No mundo, elas re-
presentam 70% dos tra-
balhadores da ponta nessa 
pandemia. No mesmo 
sentido, uma guerra re-
mete ao arbítrio de um 
comandante e aos seus 
núcleos de decisão, que 
deixam de fora vozes 
femininas. Os espaços de 
poder onde as estratégias 
são definidas, geralmen-
te, são compostos por 
homens, numa tomada de 
decisão verticalizada, sem 
espaço para contestação 
externa ao grupo que se 
fechou em torno do chefe.

A guerra, que apon-
ta para a direção de pro-
cedimentos e estratégias 
baseadas em disputas por 
território, ideias ou valores 
precisa ser diferenciada do 
contexto de crise sanitária, 
que remete à condução 
coordenada que priorize 
elementos que envolvam a 
solidariedade e a proteção 
da vida humana, diferente 
de uma disputa por po-
der. (Imagem – Fernanda 
Arueira, médica na linha 
de frente em Teófilo Oto-
ni. Referências – Hildete 
Pereira de Melo e Débora 
Thomé, texto - “A pande-
mia de guerra dos homens”, 
2020. Disponível em ht-
tps://fes-minismos.com).
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Gerais
Romeu Zema assina 

acordo com a ALMG para 
levar teleaulas da rede 

estadual a cerca de mais 
80 municípios

Venda de bebidas 
alcoólicas aumenta 
durante a pandemia

Os alunos da rede es-
tadual de ensino pode-
rão assistir ao conteúdo 
do programa “Se Liga 
na Educação” pela TV 
Assembleia, a partir da 
próxima segunda-feira 
(22/06). O novo canal 
para exibição das teleau-
las durante a pandemia do 
coronavírus foi anunciado 
pelo governador Romeu 
Zema nesta segunda-feira 
(15/06), durante assinatura 
do termo de cooperação 
técnica com a Assembleia 
Legislativa de Minas Ge-
rais. O acordo vai garantir 
a ampliação do acesso a 80 
novos municípios e impac-
tar mais de 200 mil alunos. 
Atualmente, em função 
do distanciamento social 
imposto pela covid-19, o 
ensino da rede estadual é 
oferecido por meio do apli-
cativo Conexão Escola. As 
aulas também são transmi-
tidas pela Rede Minas e 
há, ainda, distribuição de 
apostilas com o chamado 
Plano de Estudo Tutorado.

 Ampliação de aces-
so - Romeu Zema des-
tacou a importância do 
trabalho conjunto para 
minimizar os impactos da 
pandemia do coronavírus 
e reafirmou os esforços do 
Executivo para ampliar o 
acesso dos alunos minei-
ros ao ensino à distância. 
“Temos que agradecer 
por este convênio que vai 
possibilitar que as aulas 
não presenciais cheguem 
a um número expressivo 
de crianças, que hoje não 
foram beneficiadas pelos 
recursos que oferecemos. 
Lembrando que já fazemos 
uso da internet, que é o 
recurso mais utilizado, da 
Rede Minas e, agora, da 
TV Assembleia. E aqueles 
que não têm acesso aos três 
recursos, podem estudar 
pelas apostilas. A Secreta-
ria de Educação tem feito 
um esforço enorme para 
que nenhum aluno fique 
impedido de ter acesso 
ao conhecimento. Nós 
sabemos que o ensino não 
presencial não é o melhor. 
Mas é o que nós consegui-
mos fazer no momento, 
diante de um problema que 

A venda de bebidas 
alcoólicas nesse período 
de pandemia de Covid-19 
aumentou 38% nas distri-
buidoras, 27% nas lojas de 
conveniência e 26% nos 
serviços de entrega em do-
micílio. Os números foram 
destacados pela subsecre-
tária de Políticas Sobre 
Drogas da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social, Soraya Romina dos 
Santos, nesta segunda-feira 
(15/06/20). Ela participou 
de audiência pública da 
Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack 
e Outras Drogas da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG).

Para fazer frente a essa 
realidade, Soraya Romina 
explicou que a subsecre-
taria, neste momento, tem 
orientado, acompanhado e 
monitorado, de forma sis-
temática, a Rede Comple-

não é só de Minas, mas do 
mundo todo”, afirmou.

O deputado Agosti-
nho Patrus, presidente da 
ALMG, destacou que a 
TV Assembleia vai dedicar 
cinco horas de sua progra-
mação diária à veiculação 
dos conteúdos, que serão 
transmitidos em horários 
diferentes da Rede Minas, 
para garantir mais opções 
aos alunos. “Aquele que, 
por ventura, teve algum 
problema no dia ou alguma 
dificuldade com o sinal, 
poderá acompanhar as 
aulas em outros horários 
na TV Assembleia. Os 
alunos infelizmente têm 
estado longe das salas de 
aula, distantes dos pro-
fessores, do convívio com 
seus amigos e colegas. 
Esperamos que isso possa 
ser minimizado através das 
aulas e da transferência de 
conhecimento. Ao incluir 
mais alunos nesse imenso 
desafio de ensinar, estamos 
dando uma contribuição 
importante”, disse.

Também participaram 
da assinatura o secretário 
de Estado de Governo, 
Igor Eto; a secretária de 
Estado de Educação, Julia 
Sant’Anna; e o presiden-
te da Fundação TV Mi-
nas Cultural e Educativa 
(Rede Minas), Sérgio Ro-
drigo Reis. A cerimônia 
contou com a presença 
virtual dos deputados es-
taduais e foi transmitida 
ao vivo pelas redes sociais.

 Programa - O pro-
grama “Se Liga na Educa-
ção” é uma das ferramen-
tas do regime de estudo 
não presencial oferecido 
aos alunos da rede pública 

estadual neste momen-
to em que as atividades 
escolares presenciais es-
tão suspensas por tempo 
indeterminado devido à 
pandemia da Covid-19. 
A transmissão do progra-
ma pela Rede Minas teve 
início no dia 18 de maio 
e, logo nos primeiros dias, 
se configurou entre os 
vídeos mais acessados 
no Youtube da emissora, 
plataforma que também 
veicula as teleaulas.

Atualmente, o sinal da 
Rede Minas está em 271 
municípios e, com o apoio 
logístico da Secretaria 
de Estado de Educação, 
receptores estão sendo en-
tregues para outras cidades 
mineiras. A programação 
também pode ser vista por 
meio das antenas parabó-
licas que recebem o sinal 
da emissora via satélite e 
pelas TVs a cabo, além da 
transmissão ao vivo pelo 
site da Rede Minas e pelo 
Youtube (nos canais da 
emissora e da Secretaria 
de Educação). Além dis-
so, todos os programas 
são disponibilizados e 
podem ser revistos e aces-
sados, posteriormente, no 
aplicativo Conexão Esco-
la, no site estudeemcasa.
educacao.mg.gov.br.

 TV ALMG - A emis-
sora da ALMG transmitirá 
as teleaulas nos seguintes 
horários: De segunda a 
sexta-feira - Das 7h às 9h 
– conteúdos voltados para 
o ensino fundamental. Das 
19h30 às 22h30 – conteú-
dos voltados para o ensino 
médio. (Foto: Gil Leonardi 
/ Imprensa MG – Segov – 
Governo de Minas).

mentar de Suporte Social 
na Atuação ao Dependente 
Químico. Também tem 
sido uma iniciativa asse-
gurar a continuidade das 
atividades de orientação 
psicossocial desenvolvidas 
pelo Centro de Referência 
Estadual em Álcool e Ou-
tras Drogas (Cread), por 
meio de ferramentas de 
comunicação remota, pe-
los telefones (31) 3273-

6204 e 3915-4622.
Outra forma de atu-

ação tem sido a sensi-
bilização da população 
para o tema. Ela destacou 
a transmissão da live 
“Ao vivo pela vida”, que 
chamou atenção para a 
dependência química e 
para a violência domés-
tica e alcançou cerca de 
400 mil pessoas, segundo 
a subsecretária.

Conteúdos serão transmitidos pela TV Assembleia em horários 
diferentes da Rede Minas para garantir mais opções aos estudantes

Doações de produtos e 
dinheiro para combate à 
covid-19 ficam isentas de 

ITCD em Minas Gerais

As doações de pro-
dutos e dinheiro para 
aquisição de bens a se-
rem utilizados na pre-
venção e no enfrenta-
mento da pandemia de 
covid-19, em Minas 
Gerais, estão isentas do 
Imposto sobre Transmis-
são Causa Mortis e Do-
ação de Quaisquer Bens 
ou Direitos (ITCD), no 
período de 9 de junho a 
31 de dezembro de 2020 
- ou até que seja decre-
tado o fim do estado 
de calamidade pública. 
Estão aptos a receber 
as doações hospitais 
privados e instituições 
privadas mantenedoras 
ou patrocinadoras de 
hospitais de campanha.

As condições do be-
nefício e a lista dos bens 
sujeitos à isenção cons-
tam do Decreto 47.976, 
de 8/6/2020, publicado 
no Diário Oficial de 9 de 
junho. Alguns exemplos 
de insumos que podem 

ser doados são álcool, 
medicamentos, artigos 
de laboratório, farmácia 
e uso cirúrgico, vestuário 
e acessórios de proteção, 
dentre dezenas de outros 
que se encontram espe-
cificados no decreto, que 
regulamenta a Lei 23.637, 
de 30 de abril de 2020. 
No caso do recebimento 
de valor em dinheiro, 
será necessário com-
p r o v a r  a  a q u i s i ç ã o 
de bens util izados no 
combate à covid-19.

A entidade que rece-
ber os donativos deverá 
preencher e gerar a De-
claração de Bens e Direi-
tos, por meio do Sistema 
Integrado de Administra-
ção da Receita Estadual 
(Siare), disponibilizado 
no site da Secretaria de 
Estado de Fazenda, no 
prazo de até 15 dias con-
tados da data da assinatura 
do ato que formalizar a 
doação. (Foto: Gil Leonar-
di/ Imprensa MG – Segov 
– Governo de Minas).

Hospitais particulares e instituições privadas mantenedoras ou 
patrocinadoras de hospitais de campanha estão aptos a receber

Em audiência nesta segunda (15), prevenção foi apontada como a 
melhor saída para o consumo de álcool e outras drogas

Reunião foi realizada pela Comissão de Prevenção e Combate 
ao Uso de Crack e Outras Drogas - Foto: Clarissa Barçante
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Opinião/Gerais
Crea-MG retorna com 
atendimento integral

Lei prevê cuidado 
especial com idosos 
durante a pandemia

A partir desta segun-
da-feira, 15 de junho de 
2020, o Conselho Regional 
de Engenharia e Agro-
nomia de Minas Gerais 
(Crea-MG) retorna às ati-
vidades presenciais em ho-
rário integral em todo esta-
do. Dentro das limitações 
trazidas pela pandemia, 
o Conselho funcionava, 
desde o dia 20 de março, 
em horário reduzido das 
8h às 13h. Agora, os fun-
cionários que estavam em 
regime de trabalho remoto 
voltam aos seus postos 
em horário integral, ex-
ceto aqueles pertencentes 
ao grupo de risco para a 
covid-19, como os com 
mais de 60 anos, grávidas 
e pessoas com problemas 
crônicos de saúde, que 
continuam realizando suas 
atividades remotamente.

Para essa retomada, o 
Crea-MG tomou uma série 
de providências como a 
distribuição de máscaras 
e álcool em gel para todos 
os funcionários, além da 
intensificação da limpeza, 

O Estado, em articula-
ção com municípios, deve 
observar diretrizes espe-
cíficas ao adotar medidas 
voltadas à prevenção e ao 
combate de situações de 
vulnerabilidade de idosos, 
durante a pandemia de 
Covid-19. É o que prevê a 
Lei 23.660, de 2020, san-
cionada pelo governador 
Romeu Zema e publicada 
no Diário Oficial do Estado 
desta terça-feira (16/6/20).

A norma tem origem 
no Projeto de Lei (PL) 
1.702/20, de autoria do de-
putado João Leite (PSDB), 
aprovado pelo Plenário da 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
em 28 de maio deste ano. 
O texto acrescenta artigo 
à Lei 23.631, de 2020, 
que dispõe sobre a ado-
ção de medidas para o 
enfrentamento do estado 
de calamidade pública 
decorrente da pandemia.

Esse artigo determina 
como uma das diretri-
zes a serem observadas a 

sinalizações de capacidade 
dos locais e das permis-
sões de ocupação. Tam-
bém foram recomendadas 
algumas medidas prote-
tivas individuais, como 
higienização das mãos, o 
não compartilhamento de 
objetos de uso pessoal, 
manter distância mínima 
de 1,5 metro entre as pes-
soas, dentre outras.

O vice-presidente no 
exercício da Presidência 
do Crea-MG, engenheiro 
mecânico Edilio Ramos 
Veloso, ressalta que o re-
torno, neste momento, é o 
do atendimento presencial 
nas unidades em horário 
integral, a fiscalização, 
que é a atividade-fim do 

Conselho, não foi inter-
rompida. “Esse período de 
afastamento teve como ob-
jetivo combater a propaga-
ção do novo coronavírus. A 
pandemia impactou nossas 
vidas, trazendo mudanças 
na nossa forma de se rela-
cionar, de trabalhar, e vi-
vemos um ‘novo normal’. 
No entanto, a fiscalização 
não foi interrompida com 
o objetivo de garantir a 
presença de profissionais 
habilitados à frente dos 
serviços de engenharia, 
agronomia e geociências. 
Atividades que são con-
sideradas essenciais e que 
não pararam em nenhum 
momento ", afirma Edilio. 
(Jornalista Iane Chaves).

prestação de assistência 
multiprofissional de saúde 
em domicílio ao idoso, 
inclusive na modalidade 
virtual, sempre que possí-
vel e quando não houver 
indicação de internação em 
unidade de saúde, observa-
das as recomendações da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) relativas ao 
isolamento social.

Também são diretrizes 
a orientação e acompa-
nhamento do idoso, bem 
como de seus familiares 
e cuidadores, para a rea-

lização, no domicílio, de 
atividades terapêuticas e 
de autocuidado que visem 
à promoção da saúde e da 
autonomia e a orientação 
quanto à prevenção de 
doenças e de acidentes do-
mésticos. Outras diretrizes 
são a orientação e apoio ao 
idoso para a prevenção e 
o combate à violência do-
méstica e familiar durante 
o período de isolamento, 
garantia da segurança ali-
mentar e fornecimento 
domiciliar dos medica-
mentos a ele prescritos.

A brevidade do tempo 
é o fantasma que atormenta 
o homem-ser-restrito, até 
que, um dia, ele perceba 
que, na verdade, é Espírito 
Eterno, pairando acima 
de todos os grilhões da 
carne perecível limitante. 
A Alma Imortal, criada à 
imagem e semelhança de 
Deus-Espírito, traz em si 
infinita fonte de Esperança.

Dessa maneira, ve-
remos que o tempo é, na 
realidade, o nosso fiel ami-
go, que nunca deve ser ne-
gligenciado, o que, muitas 
vezes, fazemos inconse-
quentemente. Cabe men-
cionarmos este instigante 
pensamento atribuído a 
Abraão Lincoln (1809-
1865), 16o presidente dos 
Estados Unidos, que se 
encontrava exposto no 
gabinete do Irmão Zarur 
(1914-1979), no Rio de Ja-
neiro/RJ: “O homem que 
se decide a parar até que as 
coisas melhorem verifica-
rá, mais tarde, que aquele 
que não parou e colaborou 
com o tempo estará tão 
adiante, que jamais poderá 
ser alcançado”.

Tenho afirmado em 
minhas palestras frater-
nas que, se é difícil, co-

mecemos já, ou melhor, 
ontem!, porquanto muito 
resta a ser feito.

Leiamos o testemu-
nho, em forma de poesia, 
da lavra do médico e poeta 
Laurindo Rabelo (1826-
1864), fundamental para 
o nosso aprendizado. O 
“Poeta Lagartixa” — as-
sim conhecido porque era 
magro e de estatura alta 
— possuía um espírito 
francamente crítico. Vendo 
quanto tempo tinha perdi-
do em coisas fúteis que an-
tes considerava sérias, ele 
aconselha aqueles que des-
perdiçam oportunidades a 
não mais cometer essa falta 
grave, para mais tarde não 
chorar amargamente. Eis o 
extraordinário soneto:

 
A CONTA DO TEMPO

Deus pede estrita 
conta do meu tempo;

Forçoso é do meu 
tempo já dar conta.
Mas, como dar, sem 
tempo, tanta conta,
Eu que gastei, sem 
conta, tanto tempo?

 
Para ter minha conta 

feita a tempo,
Dado me foi bom tempo

 e não fiz conta;
Não quis, sobrando 
tempo, fazer conta;

Quero hoje fazer conta
 e falta o tempo.

Oh! vós que tendes 
tempo sem ter conta,

Não gasteis esse tempo 
em passatempo!

Cuidai de, enquanto é 
tempo, fazer conta!

 
Mas, ah! se os que con-

tam com seu tempo,
Tivessem desse tempo 

alguma conta,
Não choravam, como eu, 

o não ter tempo!
 
Costumo dizer que 

o tempo vai passar de 
qualquer maneira. Não 
o percamos. Gastemo-
-lo praticando o Bem. E, 
ao compreender nossa 
origem divina, jamais ol-
vidaremos esta salvadora 
lição evangélica deixada 
pelo Sublime Professor: 
“Ajuntai para vós tesou-
ros no Céu, onde nem 
a traça nem a ferrugem 
consomem, e onde os 
ladrões não escavam nem 
roubam. Porque onde está 
o teu tesouro, aí estará 
também o teu coração” 
(Evangelho de Jesus, se-
gundo Mateus, 6:20 e 21).

Serviço — E-book 
A Esperança não mor-
re nunca (Paiva Net-
to). Você pode baixar 
gratuitamente o livro 
digital e/ou audiolivro 
acessando www.paiva-
netto.com/esperanca

Desconstruir o 
homem-ser-restrito

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

Profissionais da engenharia, da agronomia e das 
geociências, bem como a sociedade, poderão ser atendidos em 

horário integral a partir do dia 15 de junho de 2020

Lei direcionada a idosos foi publicada no Diário Oficial desta 
terça (16) - Arquivo ALMG - Foto: Flávia Bernardo
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Segurança Pública

Após denúncia PM 
apreende droga no Bairro 

Laticínios em Nanuque

PRF apreende caminhão em 
Teófilo Otoni por adulteração 

e fraude processual

Pedestre morre após ser 
atropelado na LMG-710, 
município de Ladainha

Durante patrulhamen-
to da equipe Tático Móvel 
da Polícia Militar, no sába-
do (13/06), na Rua Inha-
pim, Bairro Laticínios, 
a  equipe recebeu de-
núncia informando que 
um indivíduo conhecido 
no meio policial pelo 
envolvimento no tráfico 
de drogas, estaria utili-
zando um terreno para 
esconder entorpecentes.

Os militares foram ao 
local onde encontraram 16 
pedras grandes de crack 
e materiais para embalar 

Durante fiscalização 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral, na unidade operacio-
nal de Teófilo Otoni, nesta 
segunda-feira (16/06/20), 
os agentes abordaram um 
caminhão pertencente a 
uma transportadora da 
cidade de Feira de San-
tana/BA. Os policiais ao 
perceberem que o veículo 
encontrava-se com sinais 
de adulteração. Fizeram 
uma análise mais apro-
fundada dos elementos 
identificadores da unidade 
veicular, descobrindo que 
na verdade se tratava de 
um caminhão da marca 
Mercedes Benz, modelo 
915 C, ano 2009, cor bran-
ca, com placas da cidade 
de São Paulo/SP.

Conforme consulta 
junto aos sistemas infor-
matizados, o veículo de 
carga possui vários impedi-
mentos judiciais, tendo em 
vista figurar como garantia 

drogas. Os materiais foram 
apreendidos e encaminhados 
para a delegacia de Polícia 

Civil para adoção das me-
didas legais. (Informações/
Foto: PMMG/Nanuque).

de dívidas trabalhistas pe-
rante o Tribunal Regional 
do Trabalho, justificando 
a adulteração detectada 
pelos agentes, favorecendo 
a ocultação do patrimônio. 
O motorista de 54 anos, 
morador da cidade de Teó-
filo Otoni, foi arrolado no 
boletim de ocorrência na 
condição de testemunha, 
uma vez que a PRF apurou 
que ele não participou das 
atividades criminosas de-

tectadas pela fiscalização.
Foi confeccionada 

a ocorrência policial e 
apresentada ao plantão da 
delegacia de Polícia Civil 
de Teófilo Otoni, podendo 
os envolvidos responder 
por adulteração de sinal 
identificador de veículo 
automotor e fraude proces-
sual, cujas penas somadas 
chegam a 8 anos de reclu-
são. (Informações/Foto: 
PRF / Teófilo Otoni).

O acidente de trânsito 
aconteceu na sexta-feira 
(12/06) na rodovia LMG-
710, Km 10, próximo ao 
entroncamento da entrada 
do Distrito de Concórdia 
do Mucuri, em Ladainha. 
A Polícia Militar Rodoviá-
ria registrou a ocorrência e 
no local duas testemunhas 
de 31 e 33 anos disseram 
que estavam deslocan-
do de carro pelo local, 
quando perceberam dois 
homens na via, um caído 
no chão, e outro em pé. 
As testemunhas pararam 
o veículo para prestar so-
corro, quando presencia-
ram um motoqueiro vindo 
em direção contrária que 
não conseguiu desviar dos 
transeuntes e atropelou o 
homem que estava em pé.

As testemunhas socor-
reram o homem deitado, 
colocando-o na margem 
da pista em local seguro. 
Segundo o condutor da mo-

tocicleta, Manoel Matias 
Ferreira Moreira, 29 anos, 
ele estava pilotando sua 
moto Honda/CG 150 Fan 
de cor cinza, placa HKX-
4566, pela rodovia, logo 
após passar pelo entronca-
mento do Distrito de Con-
córdia do Mucuri e fazer 
uma curva, sentido cidade 
de ladainha, deparou com 
algumas pessoas em via 
pública, não conseguiu des-
viar de todos e colidiu com 
um deles, desequilibrou-se 
da motocicleta, e colidiu 
contra o barranco, caindo.

Segundo a ocorrência 
policial, no local do aciden-
te a vítima fatal, pedestre 
João Delcides Ferreira, 48 
anos, estava na margem da 
pista com escoriações na 
região toraxica, fratura na 
tíbia na perna direita e trau-
matismo craniano. O outro 
pedestre Manoel Adriano 
Tavares de Almeida, 47 
anos, estava deitado às mar-

gens da pista, apresentando 
fortes sinais de embriagues, 
e próximo foram encontra-
das garrafas vazias e cheias 
de bebida alcoólica.

O condutor da moto 
Manoel Matias e o pedes-
tre Manoel Adriano foram 
levados pelo Samu para 
o Hospital Municipal Dr. 
Arthur Raush em Ladainha. 
Manoel Adriano apresentou 
escoriações nos joelhos e 
suspeita de traumatismo 
no tórax lado direito, olhos 
avermelhados e fala desco-
nexa. Manoel Matias sentia 
dores no quadril lado direito. 
Após os trabalhos da perícia 
técnica da Polícia Civil no 
local, o corpo de João Del-
cides foi encaminhado ao 
IML de Teófilo Otoni onde 
foi necropsiado. O condu-
tor da moto foi conduzido 
até a delegacia da Polícia 
Civil em Teófilo Otoni para 
demais procedimentos. (In-
formações/Fotos: PM RV).

Polícia Militar de 
Comercinho prende homem 

com armas de fogo, 
explosivos e munições

A Polícia Militar 
prendeu um homem nesta 
segunda-feira (15/06/20) 
e apreendeu diversos ma-
teriais durante operação 
“Cavalo de Aço”, na zona 
rural de Comercinho. 
Os militares estavam 
nas proximidades da 
LMG-650, quando vi-
sualizaram um veículo 
Fiat Strada em atitude 
suspeita, abordaram o 
veículo e o condutor, um 
homem de 39 anos.

Durante buscas fo-
ram localizadas porções 
de chumbo, pólvora e 
espoletas dentro do au-
tomóvel. Questionado 
sobre a procedência dos 
materiais, o condutor do 
veículo levou os militares 
até um garimpo ilegal 
localizado na comuni-
dade Chapada, onde foi 
localizado cordel explo-
sivo. Foi feita busca no 
imóvel do suspeito onde 

foram localizados uma 
arma de fogo, apetrechos 
para reparos e fabrica-
ção de armas e grande 
quantidade de munições 
de diversos calibres. Em 
outro imóvel indicado 
pelo suspeito, foram lo-
calizados mais explosi-
vos e espoletas utilizadas 
para detonação. Segundo 
a PM, ele tem passagem 
por comércio ilegal de 
munições e posse ilegal 
de arma de fogo.

Materiais apreendi-
dos: 01 cartucheira ca-
libre 36, 01 celular de 
procedência duvidosa, 
04 recipientes com espo-
letas, 700g de pólvora, 
01 caixa de acessórios 
utilizados no reparo e 
fabricação de armas, 10 
metros de explosivos/
estopim, 597 frascos con-
tendo pólvora, 37,4 kg 
de chumbo, 60 estojos 
vazios calibre 32, 25 

cartuchos intactos calibre 
20, 50 cartuchos intactos 
calibre 36, 11 cartuchos 
intactos calibre 28, 01 
cartucho intacto calibre 
38, 01 cartucho intacto 
calibre 32, 20 caixas de 
espoletas da marca Rossi 
com 500 espoletas cada, 
53 espoletas avulsas da 
marca CBC, 22 molas 
comumente utilizadas 
na fabricação e reparos 
de armas de fogo, 49 
caixas contendo pólvora, 
100 metros de explosi-
vos/cordel, 10 espoletas 
avulsas utilizadas para 
detonação de explosivos.

O homem e os mate-
riais apreendidos foram 
encaminhados para a 
delegacia de Polícia Civil 
de Pedra Azul. Denun-
cie crimes, ligue 181. 
(Informações/Fotos: As-
sessoria de comunicação 
organizacional do 44º 
BPM, Almenara).
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Cidade/Segurança Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA – Extrato do Contrato nº 021/2020 
– Contratante: Município de Ladainha – Contratado: LBN EDIFICAÇÕES E TRANSPOR-
TES LTDA – Instrumento Autorizador: Tomada de Preços nº 006/2020 – Objeto do contrato: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DE PORTAL NA ENTRADA DO MUNICÍPIO - RODOVIA LMG-710 (ACESSO A POTÉ/
MG). Valor do Contrato: R$ 150.731,42. Vigência do Contrato: 16/06/2020 a 31/12/2020. 
Ladainha, 17/06/2020 – Walid Nedir Oliveira – Prefeito do Município.

Prefeitura Municipal 
de Ladainha
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Homem é preso com droga 
na área central de Machacalis

Ex-prefeito Getúlio Neiva 
recebe alta após 11 dias 

internado no HSR

Teófilo Otoni registra 545 
casos positivos de Covid-19 e 

20 óbitos confirmados

Homem é preso por 
entregar veículo para menor 

de 12 anos conduzir

Durante operação Mi-
nas Segura da Polícia 
Militar, na quinta-fei-
ra (28/05), na cidade de 
Machacalis, os militares 
abordaram um homem 
no centro da cidade, que 
conduzia uma motocicleta 
Honda CG de cor ver-
melha. Submetido a uma 
busca pessoal, os policiais 
encontraram com ele 07 
pequenos tabletes de ma-
conha e R$8,00.

A motocicleta foi 
apreendida e encaminhada 
para o pátio credenciado 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Teófilo 
Otoni divulgou boletim 
epidemiológico Covid-19 
(Coronavírus), nesta ter-
ça-feira (16/06) confir-
mando 545 casos posi-
tivos da doença, destes, 
276 já estão recuperados, 
04 estão internados em 
ala, 08 em UTI e 237 pes-
soas estão em isolamento 
domiciliar. A secretaria 
informou que até esta 
data foram registrados 
20 óbitos por Covid-19 
confirmados por exame 
laboratorial e 05 óbitos 
estão em investigação.

Ainda de acordo com 
o boletim, são 1.036 sus-
peitos em investigação e 
monitoramento, destes, 
1.020 estão em isolamen-
to domiciliar, 10 interna-
dos em ala e 01 na UTI. 
Já foram concluídas 1.800 
investigações, sendo 790 
descartadas por exame 

laboratorial e 1.010 mo-
nitoramentos concluídos 
por critério clínico. Há 
um total de 3.381 noti-
ficações. Dos 545 infec-
tados, 298 são do sexo 
feminino e 247 do sexo 
masculino. 91 pacientes 
tem acima de 60 anos.

Cenário em Teófilo 
Otoni por bairro até 
16/06: O boletim apon-
ta o Centro com maior 
número de registros, são 
45 casos positivos. Em 
segundo lugar  está  o 
Bairro Manoel Pimenta 
com 43 casos e terceiro 
lugar o Bairro Bela Vista 
com 33. O bairro Mara-
joara está com 29 casos. 
O Ipiranga com 28, o 
São Cristóvão com 20 
e Matinha com 19. Os 
bairros Castro Pires, Jar-
dim Iracema e Joaquim 
Pedrosa com 15 casos 
cada. Os bairros Laerte 
Laender, São Jacinto e 

Teófilo Rocha com 14 
casos cada. O Bairro 
Concórdia com 13 casos.

O Bairro  Mucuri 
com 12 casos. Os bair-
ros Fátima, São Diogo, 
Solidariedade e Vila São 
João com 11 casos cada. 
Os bairros Funcionários, 
Jardim São Paulo, Serra 
Verde e Vila Barreiros 
com 10 casos cada. O 
Bairro Vila Betel com 9 
casos. Os bairros Belve-
dere, Cidade Alta, Frei 
Dimas, Palmeiras e Vila 
Esperança com 7 casos 
cada. Os bairros Jardim 
das Acácias, Lourival So-
ares da Costa e São Bene-
dito com 6 casos cada. Os 
bairros Grão Pará, São 
Francisco e Viriato com 
5 casos cada. Outras 33 
localidades (bairros e co-
munidades rurais) estão 
incorporadas no boletim 
epidemiológico, tendo de 
01 a 04 casos cada.

No sábado (13/06), a 
Polícia Militar fazia patru-
lhamento por uma estrada 
em declive, no Córrego 
da Inveja, zona rural de 
Caraí, quando os militares 
depararam com uma mo-
tocicleta com dois ocupan-
tes, sendo que o condutor 
era menor e o passageiro 
maior de idade. Durante a 
abordagem, o garupa dis-
se que entregou o veículo 
para o seu sobrinho de 12 
anos conduzi-lo.

O maior foi preso em 
flagrante pelo crime de 
trânsito capitulado no Art. 
310, do CTB e encaminha-
do ao Quartel do 2º Pelotão 
para a lavratura do TCO 

junto ao Detran. O homem 
foi preso e junto com os 
materiais apreendidos, foi 
conduzido para a delega-

cia de Polícia Civil para 
as medidas pertinentes. 
(Informações/Foto: 24ª 
Cia PM Ind, Nanuque)

Teófilo Otoni - O ex-
-prefeito Getúlio Neiva foi 
internado na quinta-feira 
(04/06), no Hospital Santa 
Rosália, com suspeita de 
Covid-19 (novo coronaví-
rus). Primeiro, ele passou 
pelo Pronto Atendimento 
da Unimed, onde foi sub-
metido a alguns exames, 
e os resultados mostraram 
a necessidade de inter-
nação. No HSR, ele foi 
internado na ala reservada 
a pacientes com Covid-19, 
nos leitos de isolamento 
respiratório. É protocolo se 
o teste rápido der positivo.

Acompanhado pelo 
médico emergencista, dr. 
Rodrigo Lobo, já começou 
a receber todos os cuidados 
e medicamentos para Covid. 
Getúlio reagiu muito bem 
ao tratamento e recebeu alta 

hospitalar nesta segunda-
-feira (15). O resultado 
laboratorial chegou nesta 
data, mas o médico já tinha 
o diagnóstico. “Ele ficou 11 
dias internado. Usou o pro-
tocolo terapêutico para Co-
vid-19, não apresentou ne-
nhum efeito colateral da 
medicação. Recebeu alta, 
com exames laboratoriais 
dentro da normalidade e 
respirando em ar ambien-
te sem esforço”, informou 
dr. Rodrigo Lobo.

Como Getúlio testou 
positivo para a Covid-19, 
questionado se foram pas-
sadas recomendações para 
o paciente cumprir em casa, 
dr. Rodrigo disse que ele já 
cumpriu os 14 dias de qua-
rentena e está bem. “Sim. O 
próprio paciente aceitou a 
medicação e a família tam-

(Termo Circunstanciado 
de Ocorrência). O veículo 
não estava licenciado e 
foi removido para o pá-
tio conveniado do Detran 
de Novo Cruzeiro para 

as providências cabíveis. 
Equipe: tenente Thalles, 
sargentos Warley e Kind. 
(Informações/Foto: Tenen-
te Thalles Dohler Schutte/
Cmt 2º Pel/232ª Cia PM).

bém consentiu. Foi iniciada 
logo nos primeiros dias de 
sintomas, o que favoreceu 
a rápida recuperação dele”, 
concluiu. Outra observação 
é que se trata de um pa-
ciente com comorbidades, 
mas felizmente reagiu bem, 
venceu mais uma batalha, 
já recebeu alta e está de 
volta ao seio de sua família. 
(Foto: Divulgação).
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