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MEI tem até 30 de junho 
para enviar a declaração 

anual de faturamento
 Página 4

Polícia Militar do Meio 
Ambiente multa 

Prefeitura Municipal de 
Teófi lo Otoni em R$ 267 mil

A Polícia Militar do 
Meio Ambiente recebeu 
uma denúncia informando 
da quantidade excessiva de 
fumaça oriunda do aterro 
sanitário (lixão munici-
pal) situado na BR-116, 
KM 272, de Teófi lo Otoni, 
exalando um cheiro desa-
gradável, incomodando e 
prejudicando a saúde dos 
moradores que residem nos 
bairros próximos. Página 5

Município de Teófi lo 
Otoni adere ao Programa 

Minas Consciente do 
Governo Estadual

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni publicou o Decreto nº 8.057, de 16 de 
junho de 2020, confirmando que o município aderiu ao Programa Minas Consciente 
do Governo de Minas, criado pela Deliberação do Comitê Estadual Extraordinário 
nº 39, de 29 de abril de 2020, devendo seguir, assim, as diretrizes estaduais do 
Plano para a retomada responsável das atividades econômicas. Página 2

Após denúncia Polícia 
Militar apreende droga e 
munições em Nanuque

A Polícia Militar re-
cebeu uma denúncia na 
terça-feira (02/06) in-
formando que um indi-
víduo armado com uma 
espingarda calibre 12 
estaria traficando dro-
gas em uma casa na Rua 
Camilo Saad, no Bairro 
Sete de Setembro, em 
Nanuque. Página 6

Teófi lo Otoni registra 578 
casos positivos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim epidemiológico Covid-19 (Corona-
vírus) desta quarta-feira (17/06), confi rmando 578 casos positivos em Teófi lo Otoni, 33 casos a 
mais em um dia. Até esta data foram registrados 21 óbitos e 05 estão em investigação. Página 2
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Cidade
Governador Zema anuncia 

data de pagamento 
da segunda parcela do 

funcionalismo e repasse 
dos duodécimos em junho

O governador Romeu 
Zema anunciou,  nesta 
quarta-feira (17/06), a data 
de pagamento da segunda 
parcela do funcionalismo 
público em junho. Os servi-
dores do Estado vão receber 
o restante dos salários no 
dia 25/06, quando também 
serão pagos os duodécimos 
dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. A primeira par-
cela dos servidores, com 
depósitos de até R$ 2 mil, 
foi paga no dia 15/06. Ser-
vidores da Saúde e da Se-
gurança Pública receberam 
integralmente na data.

O governador  Ro-
meu Zema destacou que 
o pagamento será possí-
vel graças ao acordo fir-
mado com a Assembleia 
Legislativa, o Tribunal 
de Justiça, o Ministério 
Público, o Tribunal de 
Contas e a Defensoria 
Pública. “Agradeço muito 
os entes, nas pessoas de 
seus presidentes, deputado 
Agostinho Patrus, Dr. Nel-
son Messias, Dr. Sergio 
Tonet, Dr. Mauri Torres e 
o Dr. Gério Soares. Todos 
contribuíram para que o 
Estado pudesse pagar no 

dia 25 o restante da folha 
de pagamento”, afirmou.

Reforma da Previdên-
cia - Zema disse ainda que a 
situação fi nanceira do Esta-
do ainda é crítica e destacou 
a importância da aprovação 
de reformas para garantir a 
sustentabilidade fi nanceira 
de Minas. “Vamos enca-
minhar nos próximos dias 
à Assembleia Legislativa a 
lei que reza sobre a reforma 
da Previdência do fun-
cionalismo público. Lem-
brando que Minas Gerais 
é um dos últimos estados 
a encaminhar e realizar a 
reforma, que precisa ser 
feita até o próximo mês. 
Caso contrário, o Estado 
passará a perder recursos 
da União”, lembrou.

Coronavírus - Durante 
o pronunciamento, trans-
mitido virtualmente pelas 

redes sociais, o governador 
também lamentou as mortes 
provocadas pela pandemia. 
“Infelizmente, tivemos nas 
últimas 24 horas um número 
recorde de óbitos no estado 
em decorrência do corona-
vírus: 35 pessoas. Registro 
aqui minha solidariedade 
a todos os familiares des-
sas vítimas e também às 
famílias das 537 pessoas 
que perderam a vida em 
Minas desde que a doença 
chegou aqui”, afirmou.

Zema ressaltou, ainda, 
que a ascendência da curva 
deve se manter pelos próxi-
mos dias, já que Minas Ge-
rais está caminhando para 
aquilo que os especialistas 
chamam de pico – ápice 
da contaminação quando 
os números devem, enfi m, 
começar a baixar. (Foto: Gil 
Leonardi / Imprensa MG).

Município de Teófi lo 
Otoni adere ao Programa 

Minas Consciente do 
Governo Estadual

A Prefeitura Muni-
cipal de Teófilo Otoni 
publicou o Decreto nº 
8.057, de 16 de junho 
de 2020, confirmando 
que o município ade-
riu ao Programa Minas 
Consciente do Governo 
de Minas, criado pela 
Deliberação do Comitê 
Estadual Extraordinário 
nº 39, de 29 de abril de 
2020, devendo seguir, 
assim, as diretrizes es-
taduais do Plano para 
a retomada responsável 
das atividades econômi-
cas. As regras e efeitos 
do Plano passam a valer 
a partir de sexta-feira, 19 
de junho de 2020.

São deveres da Pre-
feitura de Teófi lo Oto-
ni: I– o respeito e o cum-
primento das diretrizes 
do Plano Minas Cons-
ciente; II– a fi scalização 
dos estabelecimentos 
no âmbito municipal; 
III– a observação e di-
vulgação de eventuais 
alterações, atualizações 
e suspensões no Plano 
Minas Consciente;

São deveres do em-
presário individual, da 
sociedade empresária 
ou simples respeitar 
as seguintes condições 
para retomar a ativida-
de comercial: I– estar 
ciente das condições 
e diretrizes do Plano 
Minas Consciente; II– 
implementar e manter 
todos os procedimentos 
e protocolos gerais e 
específicos aplicáveis 
ao estabelecimento; III– 
garantir as regras de 
postura pelos clientes 
e pelos empregados ou 
similares dentro de seu 
estabelecimento; VI– 
manter fi xado na entrada 
do estabelecimento, de 
forma visível e legível, a 
relação de procedimen-
tos previstos no proto-
colo respectivo ao seu 
segmento ou atividade. 
Não poderá ser admitido, 
sob nenhuma hipótese, o 
atendimento de clientes 
no estabelecimento que 
não estejam utilizando 
adequadamente a máscara 
de proteção ao Covid-19.

Atendimento nos 
supermercados e con-
gêneres - O Art. 7º do 
Decreto 8.057 diz que 

hipermercados, super-
mercados e congêneres, 
além das disposições pre-
vistas no Plano Minas 
Consciente, deverão ado-
tar, ainda as medidas já 
decretadas anteriormente 
como, reservar o horário 
das 8h às 10h ou um setor 
exclusivo, para atender 
clientes que pertençam 
ao grupo de risco, aqueles 
com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, gestantes, 
lactantes, imunodeprimi-
dos e pessoas com doença 
crônica. Esses estabeleci-
mentos devem permitir o 
acesso de clientes e fun-
cionários ao local somente 
após aferir a temperatura 
corporal, sendo proibida a 
entrada daquelas pessoas 
com temperatura igual ou 
superior a 37,4°C, deven-
do, neste caso, recomen-
dar o seu encaminhamento 
para a unidade de saúde 
mais próxima.

Eventos diversos - O 
Art. 8º diz que, permane-
ce suspenso o funciona-
mento das atividades com 
circulação ou potencial 
aglomeração de pessoas, 
em especial: I– eventos 
públicos e privados de 
qualquer natureza, em lo-
cais fechados ou abertos, 
com público superior a 
15 pessoas; II– cultos e 
cerimônias religiosas de 
qualquer natureza, bem 
como outros eventos reli-
giosos que gerem público 
superior à proporção de 
uma pessoa a cada 5m², 
considerando o espaço ou 
área onde se realiza.

Teófilo Otoni na 
Onda Verde - De acordo 

com a prefeitura, segun-
do os critérios do Minas 
Consciente, Teófi lo Otoni 
se encontra na onda ver-
de. Os setores, portanto, 
que se enquadram nessa 
classificação para re-
tomada das atividades 
a partir de sexta-feira 
(19/06/2020) são:

Agricultura: – culti-
vo e criação. Alimentos: 
– fabricação e comer-
cialização (Ex. super-
mercados, frigoríficos, 
açougues, laticínios, etc). 
– Bares, restaurantes e 
outros serviços de ali-
mentação e bebidas, sem 
entretenimento. – Bancos 
e similares. –Construção 
civil. – Segurança priva-
da, informática e impren-
sa. – Call Center. – Servi-
ços de limpeza. – Funerá-
rias. – Pet shop e loja de 
animais. – Lavanderias. 
– Perfumaria e higiene 
pessoal. – Drogarias e far-
mácias. – Serviços de as-
sistência à saúde. – Água, 
gás e abastecimento de 
combustível. – Impressão 
e gráficas. – Comércio 
de veículos automotores, 
manutenção e reparo. 
– Transporte de cargas 
em geral. – Reparação, 
Manutenção e instalação 
de equipamentos. – Redes 
de abastecimento e sus-
tento direto das atividades 
desta categoria. – Cultos 
Religiosos. – Chaveiros. 
– Feiras Livres. –Hotéis 
para manutenção das ati-
vidades essenciais. Bares 
e Restaurantes só pode-
rão funcionar até as 21h. 
(Foto - wikipedia. Por 
João Vitor Mello).

Zema ressaltou que situação fi nanceira do Estado ainda é crítica e 
pediu apoio da ALMG na aprovação de reforma previdenciária

de Acordo com a Prefeitura, Teófi lo Otoni se 
enquadra na Onda Verde - serviços essenciais

Teófi lo Otoni registra 
21 óbitos por Covid-19 e 

578 casos positivos
A Secretaria Municipal 

de Saúde de Teófilo Otoni 
divulgou o boletim epide-
miológico Covid-19 (Coro-
navírus) desta quarta-feira 
(17/06), confirmando 578 
casos positivos da doença 
na cidade, 33 casos a mais 
em um dia. O boletim in-
forma ainda que tem 1.103 
suspeitos em investigação 
e monitoramento,  1.947 
investigações já concluídas 
e 3.628 suspeitos notifica-
dos. Até esta data foram 
registrados 21 óbitos por 
Covid  conf i rmados  por 
exames laboratoriais e tem 
05 óbitos em investigação. 
Dos infectados, 315 são 
do sexo feminino e 263 do 
sexo masculino.

Dos 578 casos positivos: 

311 já estão recuperados, 02 
estão internados em ala, 09 
em UTI e 235 pessoas estão 
em isolamento domiciliar. 
Dos 1.103 suspeitos em in-
vestigação e monitoramen-
to: 1.086 pessoas estão em 
isolamento domiciliar, 09 
internadas em ala e 03 na 
UTI. Das 1.947 investiga-
ções concluídas: 837 casos 
foram descartados por exame 
laboratorial e 1.110 casos em 
monitoramento foram conclu-
ídos por critério clínico.

Cenário em Teófi lo Oto-
ni por bairro até 17/06: O 
Centro continua sendo o local 
mais atingido da cidade com 
registro de 46 casos positivos, 
na sequência vem o Bairro 
Manoel Pimenta com 45, o 
Bairro Bela Vista com 35, 

os bairros Ipiranga e Mara-
joara com 30 casos cada. O 
Bairro Matinha com 22 casos. 
O Bairro São Cristóvão com 
21 casos. Os bairros Jardim 
Iracema e Joaquim Pedrosa 
com 17 casos cada. O Bairro 
Castro Pires com 16 casos. Os 
bairros Laerte Laender, São 
Jacinto e Teófi lo Rocha com 
14 casos cada. O Bairro Con-
córdia com 13 casos. O Bair-
ro Mucuri com 12 casos. Os 
bairros Fátima, Funcionários, 
São Diogo, Vila Barreiros e 
Vila São João com 11 casos 
cada. Os bairros Jardim São 
Paulo, Serra verde e Vila Betel 
com 10 casos cada. Outras 47 
localidades (bairros e comu-
nidades rurais) estão incluídas 
no boletim epidemiológico, 
tendo de 01 a 09 casos cada.
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Aníbal Gonçalves

Sobre o emburrecimento...
A primeira coisa que faço como um cronista do cotidia-

no, ao atrelar-me à canga do teclado, é perguntar-me qual 
será o assunto da semana. Justamente o que estou fazendo 
agora nesta terça-feira (16), enquanto o entardecer desaba 
sobre o céu feito um doente anestesiado sobre um leito do 
Hospital Dr. Raimundo Gobira, em Teófilo Otoni. 

Pois é, assim como são as pessoas, são as criaturas e é 
justamente por tal fato que os seres humanos são máquinas 
de funcionamento complexo e nada simples de decifrar 
e entender. Que o digam Coti, proprietário da Carlos 
Alberto Imóveis - e o Dias, da Donna Pizza. 

Apesar de ser conhecido como um pensador contumaz, 
um homem habituado a meditar, o Cajaíba, palestrista e “ex-
-petista” teofilotonense, jamais deixou de preocupar-se com 
as chamadas grandes questões de nosso quadro social. Bem 
sei que, para muitos, pode até parecer uma postura um tanto 
quanto elitista e radical quando nosso sapiente dr. Walcir 
Costa - este o nome dele constante no batistério -, “garante” 
que estamos vivendo um processo contínuo e inexorável de 
emburrecimento constante e permanente. 

Heróis, vilões, ídolos e outros demais mitos midiáticos 
mudam a cada temporada, com a trágica obsessão consu-
mista aliada ao tédio de quem tem tudo e à desesperança 
dos que nada têm de seu, vai gerando continuamente em 
corações e mentes o culto da futilidade. Sem falar da adesão 
ao desperdício da pura ostentação mais ridícula e descabi-
da cultivada com adoração inamovível a cada dia. Sim, é 
verdade. Vivemos em tempos de globalização (ô palavrinha 
mais chata e sem vergonha) da mediocridade exaltada aos 
píncaros e institucionalizada. Não é a primeira vez que toco 
nesse assunto e certamente também não vai ser a última. 

Realmente, para ser o mais sincero possível, não sei quem me 
parece mais colonizado, se músico de banda baiana fantasiado 
de guerreiro africano ou se os cantores sertanejos travestidos de 
caubóis de comercial de cigarro dos tempos idos do reclame. 
Ser nacionalista, dizer-se nacionalista tornou-se, por si só, um 
termo pejorativo, insultuoso. Tanto que, outro dia, alguém veio 
me indagar se eu já havia ido conhecer Miami, porque não 
compreendia como é que se podia viver sem conhecer o paraíso 
dos sacoleiros classe média remediada. Ora, vejam. 

Ora, pílulas, se eu tivesse o suficiente numerário sobrando 
no meu combalido bolso para gastar em viagens, certamente 
jamais iria torrar meu rico e suado dinheirinho compran-
do engodos made in China ou brincando de Peter Pan na 
Disneylândia, passando o tempo enchendo o bucho com 
cachorro-quente lambuzado com manteiga de amendoim. 
Penso que a única e última diferença que resta, pelo andar 
da carruagem dos modismos, entre a elite endinheirada, 
emergente e a miada e sofrida gente lisa é o tal de poder 
aquisitivo. Todo mundo virou farofeiro de elite, tanto faz se 
em Alcobaça, Nova Viçosa ou numa praia do Caribe.

Entanto, voltando à vaca fria, fazer o quê? Quem sabe, ao 
invés de ficar aqui discorrendo sobre consumismo e futili-
dades, talvez devesse discorrer liricamente sobre a ilusão do 
primeiro corpo nu de uma mulher langorosamente aninhada 
em meus braços juvenis lá em Coroaci.

Eu poderia escrever sobre uma discussão que tive com 
minha amada por um não sei quê estúpido e banal e que ora 
me mata de remorsos, talvez nem merecidos. Ou escrever 
sobre os amigos mortos tão precocemente no passado e no 
presente. Ou sobre o desejo antigo, que em mim reside, de 
mandar tudo pra m...., exilar-me lá no pequeno paraíso do 
saudoso “Seu Antônio Berilo”, muito perto de Novo Oriente 
de Minas, e escrever o romance de minha geração. Porém, 
na verdade, sou um navegador urbano – eventualmente 
ancorado nessa Teófilo Otoni regada a uma insuportável 
cacofonia, fruto indesejável da poluição sonora nessa ou-
trora Cidade do Amor Fraterno – um mito grego depois da 
Covid-19, eternamente indeciso entre ir ou ficar...

Enquanto isso, em Teófilo Otoni, o 
prefeito "enterra" a sua reeleição 
com o seu desastroso governo... 

Enrosco
O prefeito de Teófilo Otoni, 
Daniel Sucupira (PT), mostrou 
ser um hábil estrategista e bus-
ca pavimentar a sua reeleição 
com uma tacada de mestre. Se-
não, vejamos: o governador de 
Minas, Romeu Zema, lançou 
o “Minas Consciente” no dia 
28 de Abril. E neste primeiro 
momento, o programa para 
flexibilização do funcionamen-
to do comércio diz respeito às 
atividades essenciais, já em 
funcionamento, na chamada 
“Onda verde”. Naquela data, o 
prefeito nem quis tomar conhe-
cimento do programa. Ocorre 
que as ações do prefeito - vi-
sando mais à sua reeleição do 
que o enfrentamento ao novo 
Coronavírus, transformaram 

“Não peço, imediatamente por nenhum governo, mas 
imediatamente desejo um governo melhor.”
Henry David Thoreau (1817-1862), poeta, ensaísta e naturalista 
americano.

“Respeito é o princípio da cortesia, e é só respeitando o alheio 
que podemos exigir que respeitem o que é nosso.”
Coelho Neto (1864-1934), escritor maranhense.

“Não é volta à normalidade. É volta a uma nova nor-
malidade. Vamos talvez entrar o ano de 2021 com esses 
protocolos de segurança. É uma mudança de vida com 
a qual temos que ir nos acostumando.”
Romeu Zema, governador de Minas Gerais, durante o lançamento 
do programa “Minas Consciente” no dia 28 de Abril deste ano.

Sobre o colunista
Aníbal Gonçalves é pedagogo, graduado em Administração 
Escolar, ex-diretor da Escola Estadual de Coroaci - MG 
[hoje Dona Sinhaninha Gonçalves] e professor de Filosofia, 
Sociologia e História da Educação. Foi chefe do Departa-
mento de Educação Cooperativista da CLTO. Atualmente, 
jornalista e radialista da 98 FM (Teófilo Otoni). 

Teófilo Otoni em uma caótica 
cidade onde a Covid-19 se 
alastra sem controle. Então, 
o prefeito optou por aderir 
ao “Minas Consciente”, o 
que permitirá a liberação 
das feiras livres, agradando 
assim ao seu eleitorado. Por 
outro lado, o petista pune os 
empresários, condenando-os 
a permanecer com os seus 
estabelecimentos fechados 
por mais tempo, já que Teófilo 
Otoni terá que ir para uma ou-
tra Onda que permita a flexi-
bilização de outras atividades.
Meu lugar
Agora, o prefeito torce para que 
as eleições não sejam adiadas 
já que a partir de Outubro os 
cofres da prefeitura deverão 
estar vazios - resultado da 
pandemia econômica - e ele 
não terá condições de pagar os 
salários dos servidores.

Vereador Filipe Costa, presidente da Câmara Municipal de Teófilo 
Otoni, após entrevista ao vivo ao Encontro Marcado (98 FM, 
12-13h) nesta terça (16/06), informando sobre ações do Legislativo 
Municipal em prol da população nesse momento de pandemia.
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Prof. Flavio Valdir Kirst, doutor em Educação Física (UFES), 
coordenador dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Edu-
cação Física e professor titular (EaD) do Centro Universitário 
UniDoctum (Teófilo Otoni), concedeu entrevista ao vivo e remota 
ao Encontro Marcado (98 FM) na sexta-feira (12/06), orientando 
sobre a manutenção da saúde nesse período de pandemia e 
destacando a qualidade do curso de Educação Física da Doctum. 
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José Roberto Cajaíba, Mestre em Administração (Instituto Novos 
Horizontes-BH), palestrante, professor e instrutor com mais 
de 30 anos de atuação - e vereador pela Câmara Municipal de 
Teófilo Otoni, concedeu entrevista ao vivo e remota ao Encontro 
Marcado (98 FM) na quinta-feira (11/06), esclarecendo sobre as 
consequências econômicas do novo Coronavírus e informando 
sobre cursos da CDL Teófilo Otoni para qualificar associados.
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Dr. Rodrigo Lobo, médico do Samu, Hospital Santa Rosália e UPA 
24 horas (Teófilo Otoni), Intensivista na UTI do HSR, coordenador 
do Banco de Sangue e professor no curso de Medicina da UFVJM, 
concedeu entrevista ao vivo e remota ao Encontro Marcado 
nesta quarta (17), esclarecendo e orientando sobre a Covid-19.
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Gerais
MEI tem até 30 de junho 
para enviar a declaração 

anual de faturamento

Dia 30 de junho ven-
ce o prazo para quem é 
microempreendedor in-
dividual (MEI) entregar 
a Declaração Anual de 
Faturamento do Simples 
Nacional (DASN-SIMEI). 
A prestação de contas que 
reúne os valores de todas as 
vendas feitas pela empresa 
ao longo do ano anterior ge-
ralmente deve ser entregue 
entre os dias 1º de janeiro 
e 31 de maio, mas este 
ano o prazo foi prorrogado 
até 30 de junho, uma das 
medidas de apoio à catego-
ria por conta da pandemia 
do novo coronavírus.

Até o dia 15 de maio, 
pouco mais de 42% dos 
MEI em Minas Gerais 
tinham encaminhado a 
declaração. No mesmo 
período do ano passado, o 
percentual era de cerca de 
72%. O menor volume de 
entrega pode ser explicado 
pela prorrogação do prazo 
de envio da DASN, mas 
é importante que o MEI 
fique atento e não deixe a 
declaração para a última 
hora.  Quem tiver dú-
vidas em relação aos 
p r o c e d i m e n t o s  p o d e 
entrar em contato com o 
Sebrae Minas. Os aten-
dimentos  presenciais 
precisam ser agenda-
dos. Informações: 0800 

570 0800 ou Whatsa-
pp (31) 9 9822-8208.

O MEI que não en-
tregar a DASN dentro do 
prazo ficará impedido de 
emitir o Documento de 
Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS) e estará 
sujeito a multa no valor 
mínimo de R$ 50, além de 
juros pelo atraso no paga-
mento dos tributos. “Mas o 
maior prejuízo para quem 
não enviar a declaração no 
prazo é a perda da carência 
para usufruir dos bene-
fícios previdenciários”, 
alerta a analista do Sebrae 
Minas Laurana Viana. O 
envio da DASN é obri-
gatório para comprovar o 
valor total das vendas de 
produtos e/ou prestação 
de serviços efetuadas com 
ou sem emissão de notas 
fiscais, referente ao ano 

anterior, neste caso, 2019.
MEI em Minas Gerais 

- O estado reúne 1.152.062 
microempreendedores in-
dividuais, pouco mais de 
11% do total de MEI do 
país.  O saldo acumulado de 
formalizações entre janeiro 
e maio deste ano totalizou 
14.030 registros e é 20% 
maior do que no mesmo 
período de 2019.

Outro dado que chama 
a atenção é que, em março, 
houve uma variação expres-
siva de registros de MEI 
no estado em relação ao 
ano anterior. A aceleração 
das formalizações foi mais 
expressiva no final do mês, 
período que marcou o início 
das medidas de isolamento 
social em Minas Gerais. Já 
em abril houve uma redu-
ção significativa de 12% do 
saldo de novos MEI.

NJ Especial trabalho infantil: 
Justiça do Trabalho mineira 
reconhece vínculo de menor 
de 12 anos que trabalhou em 

fazenda e foi assassinado 
junto com o patrão

O trabalho para me-
nores de 16 anos é proibi-
do pela legislação, exceto 
na condição de aprendi-
zes. Mas isso não impede 
que o vínculo de emprego 
seja reconhecido na Jus-
tiça do Trabalho quando 
presentes as caracterís-
ticas que o configuram 
(trabalho habitual, com 
subordinação, pessoa-
lidade e onerosidade). 
Caso contrário, haveria 
violação aos princípios 
da dignidade da pessoa 
humana e do acesso à 
justiça. Assim observou 
a juíza Maila Vanessa de 
Oliveira Costa, da Vara 
do Trabalho de Bom Des-
pacho, ao reconhecer o 
vínculo de emprego entre 
uma criança de 12 anos e 
um casal de fazendeiros. 
O caso teve um desfecho 
trágico, já que o menor e o 
patrão foram assassinados 
a caminho da fazenda.

Na ação ajuizada 
contra o espólio do pro-
prietário rural, os pais da 
criança alegaram que o 
filho trabalhou na fazen-
da por cerca de um ano. 
Segundo eles, o menino 
estudava de manhã, fazia 
serviços gerais à tarde e 
recebia, para tanto, R$ 
260,00 por mês. Já o espó-
lio do fazendeiro, incluindo 
a esposa, afirmou que a re-
lação existente entre o casal 
e a criança era de natureza 
familiar, pois o menino 
era tratado como filho e 
frequentava a propriedade 
rural como convidado.

Mas, ao examinar as 
provas, a juíza concluiu 
que o vínculo não era 
meramente emocional, 
já que envolvia o paga-
mento pela realização de 
pequenos serviços. Teste-
munha que trabalhou para 
o casal confirmou que a 
criança cuidava do cur-
ral, dos animais e recebia 
pelos serviços prestados. 
Segundo ela, o trabalho 
era realizado na parte da 
manhã, pois à tarde ele 
ia para escola. O menor 
dormia diariamente na 
fazenda. Também ouvido 
como testemunha, o dono 
de uma mercearia acres-
centou que o fazendeiro 
sempre passava pelo local 
acompanhado da criança 
e, por vezes, paravam 

para comprar alguma mer-
cadoria. De acordo com 
essa testemunha, o menor 
trabalhava para o fazen-
deiro, inclusive deixavam 
o leite, tirado pelo menino, 
para comercialização.

Na sentença, a juíza 
analisou as normas legais 
vigentes e considerou que, 
até por questão de justiça, 
não há como deixar o tra-
balhador menor de idade 
sem a garantia de direitos 
legítimos por desempe-
nhar tarefa considerada 
proibida. “Mesmo diante 
de todas as normas de pro-
teção, é comum (lamen-
tavelmente, registre-se!) 
a exploração do trabalho 
infantil, em afronta aos 
princípios constitucionais 
que garantem proteção 
prioritária às crianças e aos 
adolescentes”, enfatizou.

Ao negarem o vín-
culo de emprego, os réus 
admitiram a existência de 
relação "familiar" com a 
criança, mas, como obser-
vou a juíza, eles não com-
provaram suas alegações. 
Quanto aos requisitos le-
gais para o reconhecimen-
to da relação de emprego, 
foram abrandados pela 
condição pessoal do menor 
envolvido, que, à época, 
contava com apenas 12 
anos de idade. Para a ma-
gistrada, o proprietário da 
fazenda exercia a subordi-
nação jurídica, por causa 
da organização e direção 
dos pequenos trabalhos 
realizados pelo menor sob 
a sua companhia. Já a one-
rosidade ficou caracteri-
zada pela contraprestação 
pecuniária simbólica a que 
fazia jus o menor pelos 
pequenos afazeres pres-
tados. Após a declaração 
do vínculo, os réus foram 
condenados a pagar as ver-
bas trabalhistas aos pais, 
como saldos de salários, 
13º salário, férias e FGTS 
com multa de 40%.

Assassinato do me-
nor junto com o patrão 

– Inexistência de respon-
sabilidade civil do empre-
gador - Na ação, os pais 
relataram que o menino, 
como de costume, saiu de 
sua residência no sábado, 
por volta das 21h, na com-
panhia do seu empregador, 
em direção à fazenda, onde 
pernoitariam e trabalha-
riam no dia seguinte. No 
caminho aconteceu a tra-
gédia: o filho e o patrão fo-
ram assassinados, vítimas 
de um suposto latrocínio. 
Diante disso, os pais pe-
diam o pagamento de inde-
nização por danos morais 
e materiais, em razão da 
configuração de acidente 
de trabalho equiparado.

No entanto, a julga-
dora considerou que a 
morte da criança se deu 
por culpa exclusiva de ter-
ceiro, no caso, os agentes 
responsáveis pelo crime. 
Sem identificar a relação 
de culpabilidade neces-
sária ao pretendido de-
ver de indenizar, afastou 
responsabilidade civil do 
empregador. “Os eventos 
ocasionadores da tragédia 
estavam fora do âmbito 
de controle patronal, que 
não detinha, nem poderia 
deter, qualquer meio hábil 
a evitá-lo. Não se poderia 
exigir que o reclamado 
adotasse conduta suposta-
mente capaz de evitar ou 
minorar o dano suportado 
pelos autores”, destacou, 
rejeitando os pedidos de 
condenação ao pagamento 
de indenização por danos 
materiais e morais.

O TRT de Minas, ao 
analisar o recurso, também 
entendeu não haver como 
imputar a culpa do infortúnio 
ao réu. “O dever de prestar 
segurança pública adequada 
à população é obrigação 
do Estado, portanto, não se 
pode atribuir negligência 
ao empregador”. Secretaria 
de Comunicação Social – 
Imprensa/Notícias Jurídi-
cas – Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região.

Prestação de contas é obrigatória e assegura ao MEI a manutenção 
do seu CNPJ e dos benefícios previdenciários

MEI EM MINAS GERAIS/2020

MÊS ACUMULADO SALDO DE   FOR-
MALIZAÇÕES

VARIAÇÃO/ANO   
ANTERIOR

JANEIRO 1.091.024 17.858 13%

FEVEREIRO 1.106.497 15.473 2%

MARÇO 1.127.352 20.855 18%

ABRIL 1.138.032 10.680 -12%

MAIO 1.152.062 14.030 15%
 Assessoria de Imprensa do Sebrae Minas
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Gerais
Lei obriga hospitais 
a informarem sobre 

pacientes com corona

Polícia Militar do Meio Ambiente multa 
Prefeitura de Teófilo Otoni em R$ 267 mil

Já está em vigor a obri-
gatoriedade de que todos os 
hospitais públicos, privados 
ou de campanha repassem 
informações sobre pessoas 
internadas com suspeita ou 
diagnóstico de Covid-19 a 
familiar ou pessoa indica-
da pelo paciente. É o que 
determina a Lei 23.661, 
publicada nesta terça-feira 
(17/6/20), no Diário Oficial 
de Minas Gerais, e aprovada 
pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
no dia 28 de maio.

A nova norma é oriun-
da do Projeto de Lei (PL) 
1.934/20, da deputada Ione 
Pinheiro (DEM). O novo 
comando é inserido pelo 
artigo 6º-A, acrescentado 
à Lei 23.631, de 2020, que 
dispõe sobre a adoção de 
medidas para o enfrenta-
mento do estado de cala-
midade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19, 
causada por coronavírus.

As informações so-
bre a situação clínica do 
paciente internado devem 
ser disponibilizadas prefe-
rencialmente de maneira 
remota. As pessoas que re-
ceberão os dados precisam 
ser cadastradas nas unidades 
hospitalares. Conforme a 
Lei 23.661, os hospitais 
também devem oferecer, 
sempre que possível, servi-
ço de acolhimento e suporte 
psicológico, destinados aos 

A Polícia Militar do 
Meio Ambiente recebeu 
uma denúncia informando 
da quantidade excessiva de 
fumaça oriunda do aterro 
sanitário (lixão munici-
pal) situado na BR-116, 
KM 272, de Teófilo Otoni, 
exalando um cheiro desa-
gradável, incomodando e 
prejudicando a saúde dos 
moradores que residem 
nos bairros próximos.

Uma equipe de policiais 
militares do Meio Ambiente 
foi até o local onde foram re-
cebidos pelo senhor T.V.A. 
que informou aos militares 
que percebeu uma grande 
quantidade de fumaça, ge-
rada nos fundos do aterro 
municipal (lixão), mas que 
não soube informar a causa 
do início do incêndio e que é 
comum a combustão de cen-
telhas de fogo, geradas pelo 

próprio acúmulo de resíduos 
sólidos ali depositados.

“Durante a fiscalização 
foi detectado um grande 
acúmulo de fumaça, devido 
a combustão dos materiais 
orgânicos depositados no 
aterro municipal. Foi per-
cebido ainda que a queima 
exalava um cheiro ruim, 
ardência nos olhos e irrita-
ção na garganta. A fumaça 
gerada pela queima dos 
materiais, se misturava com 
a cerração, que repousa pela 
manhã na BR-116 forman-
do uma cortina de fumaça 
espessa, que dificulta a 
visibilidade dos motoristas, 
motociclistas, que utilizam 
aquela rodovia para transi-
tarem”, explicou o coman-
dante da 15ª Cia do Meio 
Ambiente/Teófilo Otoni, 
tenente Marco Antônio.

Ele disse que, durante 

familiares do paciente inter-
nado com suspeita ou com 
diagnóstico da doença.

Redução de prazo – 
Também foi publicada na 
edição do Diário Oficial, 
o Decreto 47.982, que al-
tera o edital do Processo 
de Seleção Pública para 
celebração de contrato de 
gestão relativo à área da 
saúde, durante o estado 
de calamidade pública em 
decorrência da pandemia. 
Ele se baseia, entre ou-
tras normas, na Resolução 
da Assembleia de Minas 
5.529/20, que reconhece o 
estado de calamidade pú-
blica até 31 de dezembro.

O decreto reduz de 15 
para 5 dias úteis o prazo 
mínimo para publicidade do 
edital do Processo de Sele-
ção Pública para celebração 
de contrato de gestão relati-

vo à área da saúde, durante 
a pandemia. Para tanto, 
libera a aplicação do pa-
rágrafo 3º do artigo 12, do 
Decreto 47.553, de 2018, 
que regulamenta a qualifi-
cação de pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins 
lucrativos, como Organi-
zação Social e a instituição 
do contrato de gestão. Esse 
inciso determina o prazo 
para no mínimo 15 dias.

O novo decreto permi-
te, ainda, que o prazo para 
a entrega dos documentos 
seja, também, de cinco 
dias úteis, dispensando o 
que determina o parágrafo 
1º do artigo 14 da norma 
em vigor. Esse prazo, para 
contratos que não sejam 
para o enfrentamento da 
Covid-19 é de, no mínimo, 
20 dias úteis. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).

a fiscalização constatou-se 
a presença de várias pes-
soas que utilizam o aterro 
sanitário como meio de so-
brevivência, coletando os 
materiais ali depositados. 
“Foi feito contato com a 
Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de Teófilo 
Otoni que nos narrou haver 
um TAC (Termo de Ajus-
tamento de Conduta) onde 
a Prefeitura Municipal é 

responsável por gerenciar 
o recebimento dos resíduos 
sólidos coletados no municí-
pio, bem como a adoção de 
medidas técnicas diante de 
riscos ou danos ambientais 
decorrentes”, disse o tenente.

Informou ainda que, 
segundo a Secretária de 
Meio Ambiente, será feito 
o cercamento do local, dis-
posição de uma vigia para 
coibir a entrada de pessoas 

estranhas ao local, e uma 
maior fiscalização da entra-
da e saída dos veículos, que 
utilizam aquele espaço para 
disposição de dejetos. O fato 
foi comunicado ao Núcleo 
de Emergências Ambientais 
(NEA) em Belo Horizonte, 
bem como a Secretaria de 
Meio Ambiente (SEMAD).

Em virtude das infra-
ções ambientais apresen-
tadas, a Polícia Militar do 

Meio Ambiente lavrou um 
Auto de Infração no valor 
de R$ 267.235,20 (duzen-
tos e sessenta e sete mil 
duzentos e trinta e cinco 
mil e vinte centavos) con-
tra a Prefeitura Municipal 
de Teófilo Otoni. (Informa-
ções/Fotos: Tenente Marco 
Antônio/Comandante da 
15ª Cia PM Meio Ambien-
te/Teófilo Otoni - Instruir, 
Proteger, Preservar).

SENAI vai verificar a 
qualidade das cervejas

O Centro de Inova-
ção e Tecnologia (CIT) 
SENAI FIEMG, por 
meio do Instituto SENAI 
de Tecnologia em Quími-
ca, está apto a realizar a 
quantificação dos teores 
de possíveis contami-
nações em amostras de 
cervejas. As indústrias 
interessadas podem pro-
curar o CIT SENAI FIE-
MG para enviarem as 
amostras das bebidas.

O pesquisador Líder 
do Instituto SENAI de 
Tecnologia Química, 
Luiz Cláudio de Melo 
Costa, explica que a FIE-
MG, por meio do SENAI 
e em apoio ao Sindicato 
das Indústrias de Bebi-
das em Geral de Minas 
Gerais (Sindbebidas), 
procurou desenvolver 
com agilidade e confia-
bilidade uma metodolo-

gia para análise de subs-
tâncias tóxicas. "Com a 
oferta desse novo ser-
viço, a FIEMG e o SE-
NAI contribuem para o 
desenvolvimento e for-
talecimento da indústria 
cervejeira de Minas e de 
todo o Brasil".

A determinação dos 
teores de substâncias 
tóxicas em amostras de 
cervejas é realizada por 
uma técnica analítica de-
nominada Cromatografia 
Gasosa, amplamente uti-
lizada para quantificação 
de substâncias orgânicas. 
"Vale ressaltar que todo 
o procedimento segue 
diretrizes de qualidade, 
conforme norma ABNT 
ISO 17025: 2017, que 
estabelece critérios para 
atestar que laboratórios 
possuem competência 
técnica, e o CIT SENAI 

FIEMG possui cerca de 
250 ensaios acreditados 
pelo INMETRO para a 
água, cachaça, cerveja, 
dentro outros", contou o 
pesquisador do SENAI.

O vice-presidente 
do Sindbebidas e diretor 
da Associação Brasileira 
de Cervejas Artesanais 
(Abracerva), Marco Fal-
cone, afirma que o ser-
viço coloca o SENAI na 
vanguarda, uma vez que 
essa análise é inédita no 
Brasil. "É um grande 
salto e Minas Gerais sai 
pioneira na possibilidade 
de oferecer segurança 
para os consumidores de 
cerveja. Esse trabalho re-
sulta da união de esforços 
do setor cervejeiro e da 
experiência e capacidade 
do SENAI na realização 
de pesquisas e análises", 
reforça Falcone. (Fiemg).

Análise permite quantificar teores de possíveis contaminações

Familiares de internados com suspeita ou diagnóstico da doença 
também devem receber apoio psicológico das instituições

As informações sobre pacientes internados devem ser 
repassadas pelos hospitais, prioritariamente, de forma remota - 

Arquivo ALMG - Foto: Sarah Torres
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Segurança Pública
Polícia Militar prende 

autores de homicídio na 
zona rural de Malacacheta

Polícia Militar apreende 
barras de maconha e 

munições em Nanuque

Polícia Militar apreende 
drogas e prende quatro 

homens em Rubim

O crime aconteceu na 
segunda-feira (14/06), na 
zona rural de Malacacheta. 
Uma testemunha procurou 
a Polícia Militar dizendo 
que quando chegou pela 
manhã em seu sítio, de-
parou com seu sobrinho 
E.G.P. de 45 anos e ou-
tro indivíduo de iniciais 
X.P.S., 21 anos, chegando 
aos fundos da residência da 
propriedade. Disse que os 
dois estavam com vestes e 
calçados ensanguentados 
e questionou o sobrinho o 
que estava acontecendo, 
tendo ele dito que teria 
matado uma capivara.

A testemunha disse que 
não havia capivara naquela 
localidade, e o sobrinho disse 
que havia "consumido" com 
o esposo da mulher que ele 
gostava, enterrado o cor-
po e à noite retornaria para 
“consumir” o corpo do local, 
demonstrando que havia 
matado a vítima. Ao dizer 
que os denunciaria, pois não 
queria responder pelos atos 
praticados por eles, os autores 
passaram a ameaçá-lo dizen-
do que se saísse denúncia, 
saberia que partiu de lá.

Os autores terminaram 
de lavar as mãos e fugiram 
em alta velocidade em um 
veículo VW Gol de cor 
prata, placas HDF-6219 
e a testemunha fez a de-
núncia na Polícia Militar. 
Disse que há cerca de três 
meses E.G.P. perguntou 
se ele tinha uma arma de 

A Polícia Militar rece-
beu denúncia informando 
que indivíduos haviam es-
condido drogas e armas em 
um matagal no Bairro Sete 
de Setembro, e na quarta-
-feira (03/06), os militares 
foram ao local averiguar 
o fato e conseguiram lo-
calizar 01 tambor de plás-
tico enterrado, contendo 
uma barra de maconha 
prensada, embalagem para 
dolagem e 40 cartuchos 
intactos calibre 12.

Em continuidade à 

A Polícia Militar pren-
deu quatro homens na ter-
ça-feira (16/06), no Bairro 
Alvorada, no município 
de Rubim, Vale do Je-
quitinhonha, suspeitos de 
envolvimento no tráfico 
de drogas. Os militares 
receberam denúncia in-
formando que estaria che-
gando em um ônibus de 
turismo da cidade de Belo 
Horizonte, uma grande 
quantidade de drogas.

Foi realizada a opera-
ção de combate ao tráfico 
de drogas, sendo o ônibus 
abordado na cidade de 
Almenara, onde foi loca-
lizada uma caixa contendo 
03 tabletes de maconha, 
02 barras de crack e um 
pacote grande de cocaí-
na. Os militares fizeram 

fogo para emprestar, pois 
pretendia matar Edenilson. 
No local, após escavar um 
terreno, a PM localizou o 
corpo de Edenilson Alves 
de Macedo, 37 anos. Após 
os trabalhos periciais no 
local, o corpo que apresen-
tava perfurações no pesco-
ço e tórax e afundamento 
de crânio, foi removido 
ao IML de Teófilo Otoni 
para ser necropsiado. A 
PM ouviu também relatos 
da esposa da vítima.

Prisão dos autores do 
crime - A PM continuou 
com as diligências, rece-
beu denúncia informando 
possível paradeiro de um 
dos autores e, após rastre-

amento, ele foi localizado, 
e posteriormente locali-
zou o segundo envolvido. 
Após buscas incessantes 
os militares conseguiram 
apreender o material que 
tem ligação com o caso, 
como roupas, o veículo, 
enxadão e aparelho ce-
lular. “O autores foram 
encaminhados para a de-
legacia de Polícia Civil, 
juntamente com o mate-
rial. Veículo foi removido 
para o pátio conveniado. 
Agradecemos também o 
apoio da Polícia Civil em 
Malacacheta na pessoa do 
delegado Robert”, disse o 
comandante de Malaca-
cheta, tenente Adeilton. diligência os militares 

encontraram enterrados, 
próximo a uma árvore, 
mais uma barra de maco-
nha e 10 cartuchos calibre 
12. Os materiais foram 

apreendidos e encaminha-
dos para delegacia de Po-
lícia Civil para as demais 
medidas legais. (Informa-
ções/Foto: ACO 24ª Cia 
PM Ind, Nanuque).

diligências na cidade de 
Rubim, onde prenderam 
os quatro homens de 23, 
30, 36 e 42 anos.

Os homens estavam 
na cidade esperando para 
apanhar a caixa com as 
drogas. Com eles foram 
apreendidos 01 espingar-

da poveira, 05 celulares 
de procedência duvidosa, 
01 automóvel e R$90 em 
dinheiro. Os suspeitos e os 
materiais apreendidos fo-
ram encaminhados para a 
delegacia de Polícia Civil. 
(Informações/Foto: ACO 
44º BPM, Almenara).

Após denúncia Polícia 
Militar apreende droga e 
munições em Nanuque
N a  t e r ç a - f e i r a 

(02/06) a Polícia Militar 
recebeu uma denúncia 
informando que um in-
divíduo armado com 
uma espingarda calibre 
12 estaria traficando dro-
gas em uma casa na Rua 
Camilo Saad, no Bairro 
Sete de Setembro e que 
teria entorpecentes es-
condidos em uma mata 
que ficaria nos fundos da 
residência do suspeito. 
Os militares fizeram di-
ligências e incursão por 
um matagal e, próximo 
do imóvel, encontraram 
uma embalagem plástica 
contendo 09 buchas de 
maconha. Já no imóvel, 
os militares foram aten-
didos pela esposa do 
denunciado, que disse 
não ter conhecimento de 

quem pertencia a droga e 
que o seu marido não se 
encontrava em casa.

Segundo a PM a mo-
radora autorizou a entra-
da dos militares em sua 
casa, logo após tomar 
ciência da denúncia. 
Durante as buscas nada 
de ilícito foi encontrado. 
A equipe continuou as 
buscas na mata onde en-
controu um pote plástico 
transparente, contendo 

70 buchas de maconha, 
uma pacote contendo 
grande quantidade de 
pasta base de cocaína, 
05 cartuchos intactos 
calibre 12, uma balança 
de precisão e materiais 
para a embalagem da 
droga. Os materiais fo-
ram apreendidos e enca-
minhados à delegacia de 
Polícia Civil. (Informa-
ções/Foto: ACO 24ª Cia 
PM Ind, Nanuque).

A PM apreendeu também 
uma ferramenta (enxadão)

Apreensão do veículo VW Gol usado para a fuga

Apreensão de vestes 
ensanguentadas

Durante operação, militares 
da cidade de Itinga recuperam 

motocicleta roubada
Durante operação da 

Polícia Militar, na se-
gunda-feira (15/06), no 
município de Itinga, os 
militares depararam com 
dois indivíduos suspeitos 
em uma motocicleta sem 
placa. Ao avistar a PM os 
dois fugiram e após in-
tenso rastreamento eles 
abandonaram o veículo e 
fugiram para o matagal.

O veículo foi apreen-
dido e após consulta no 
sistema informatizado 
ficou constatado que se 
tratava de um veículo 

roubado. A motocicleta 
foi removida para o pátio 
da Policia Civil na cida-
de de Araçuaí. Equipe: 

sargentos Lemos e Fran-
ca, soldados Gilliard e 
Pereira. (Informações/
Foto: Sargento Lemos)
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