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Em meio a pandemia 
do Covid 19, que assola 
todo o Brasil e tem cres-
cido principalmente no 
interior de Minas Gerais, 
o cidadão que não mora 
na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte tem 
algo mais a se preocupar: 
A Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
se importa com a vida dos 
mineiros no interior?

O questionamento se 
faz necessário depois que 
o presidente da Assem-
bleia Legislativa, depu-
tado estadual Agostinho 
Patrus, autorizou o gasto 
do dinheiro público de to-
dos os mineiros para Cam-
panha publicitária sobre 
o Covid 19 apenas para 
a região metropolitana de 
Belo Horizonte. Será que 
o parlamentar desconhece 
Minas Gerais e acredita 
que a pandemia esta restri-

ta a região metropolitana, 
que deve prestar contas 
apenas a Capital? Ou será 
que para o representante 
do Legislativo Estadual, 
a vida dos mineiros que 
moram no interior não 
importa? A ALMG é for-
mada por representantes 
de toda Minas Gerais, 
mais de 70% dos depu-
tados que chegaram ao 
parlamento foram elei-
tos por votos vindos das 
centenas de cidades fora 
da região metropolitana. 
Da mesma forma que os 
impostos que sustentam 
nosso Legislativo Esta-
dual, (um dos mais caros 
do Brasil) são os mineiros 
do interior que bancam os 
altos salários e benesses 
ao Legislativo, mesmo em 
meio a pandemia, os salá-
rios na ALMG estão em 
dia! Será que os milhões 
de mineiros deixados de 

fora dos esclarecimentos 
da campanha legislativa 
do Covid 19 são inferiores 
aos demais? A resposta é 
um sonoro NÃO!

A decisão do depu-
tado estadual Agostinho 
Patrus de, com o dinheiro 
público, priorizar a infor-
mação apenas a região 
metropolitana é um des-
respeito a maioria dos 
cidadãos mineiros e tam-
bém a maioria dos depu-
tados que representam 
o interior de Minas. O 
Sindicato dos Jornais e 
Revistas do Interior de 
Minas Gerais – (Sindijo-
ri) e Associação Mineira 
de Rádio e Televisão de 
Minas Gerais (Amirt), 
repudiam a decisão do 
presidente do Legislati-
vo mineiro que segrega 
nossa população e tenta 
minimizar a importân-
cia da vida dos mineiros.

Para a ALMG, a vida
 dos mineiros no 
interior importa?

Solenidade marca a 
transmissão e assunção 

do comando do 19º 
Batalhão de Polícia Militar

Teófilo Otoni – Realizada na quinta-feira (18/06/20) a transmissão e assunção 
do comando do 19º Batalhão de Polícia Militar, do tenente-coronel Fábio Marinho 
dos Santos para o tenente-coronel Lindomar Barbosa Chaves. A solenidade presidida 
pelo comandante da 15ª Região de Polícia Militar, coronel Neir Adriano aconteceu 
no gabinete do comando do 19º BPM, e teve início com o anúncio regulamentar do 
subcomandante do 19º BPM, major Muniz ao coronel Neir. Página 3

Teófilo Otoni registra 612 
casos positivos e 23 óbitos 
por Covid-19 (coronavírus)

A Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni divulgou boletim epidemiológico 
Covid-19 desta sexta-feira (19/06), confirmando 612 casos positivos da doença e 23 óbitos 
registrados. 341 pessoas estão recuperadas. O boletim informa ainda 953 casos suspeitos 
em investigação e monitoramento e 2.294 investigações foram concluídas. Página 2

Polícia Civil de Teófilo 
Otoni investiga crime de 
homicídio ocorrido no 
Bairro São Cristóvão 

A delegada Hérika Ri-
beiro Sena, titular da Dele-
gacia de Crimes Contra a 
Vida, instaurou inquérito 
policial, para investigar 
um homicídio ocorrido 
na segunda-feira (15/06), 
no Bairro São Cristóvão, 
vitimando um idoso de 63 
anos e o autor do crime 
supostamente teria proble-
mas mentais. Página 5
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Juliana Lemes da Cruz. Doutoranda em Política Social – UFF. 
Pesquisadora GEPAF/UFVJM. Coordenadora do Projeto MLV. 
Contato: julianalemes@id.uff.br

Mulheres na 
linha de frente

 Quem são e onde es-
tão as mulheres que vêm 
trabalhando na linha de 
frente do combate à pan-
demia de COVID-19 em 
nossa região? Queremos 
saber! Por isso, lançamos 
a campanha “Mulheres na 
linha de frente”. O objetivo 
da iniciativa é dar visi-
bilidade às trabalhadoras 
anônimas, que estão no es-
forço cotidiano redobrado 
para que a vida da maioria 
das pessoas tenha menos 
impacto neste período de 
pandemia. Nos interessa 
a valorização do trabalho 
feminino. Por isso, a ideia 
é expor as experiências 
das mulheres em diver-
sas frentes de trabalho 
durante este período de 
crise sanitária que vive-
mos, acompanhadas de 
uma foto que ilustre esses 
momentos. Reconhecer 
essas trabalhadoras será 
uma forma singela de ho-
menageá-las e de reafirmar 
o quanto as mulheres são 

essenciais à sociedade.
Deste modo, por algu-

mas semanas, usaremos o 
espaço da Coluna Interfaces, 
assinada por Juliana Lemes, 
para dar visibilidade às mu-
lheres de nossa região. A 
iniciativa é do Projeto Mulher 
Livre de Violência (MLV), 
em parceria com o Jornal Di-
ário Tribuna. As interessadas 
em representar seu município 
ou categoria de trabalho que 
estejam atuantes em qualquer 
um dos 27 municípios que 
compõem a região do Vale 
do Mucuri, deverão se ma-
nifestar, preenchendo o link 

para o formulário abaixo até o 
dia 03 de julho. O formulário 
também permite a indicação 
de mulheres por pessoas pró-
ximas que enxergam o quanto 
se esforçam para desempe-
nhar seus trabalhos da melhor 
forma possível. Participe! 
Ajude-nos a dar evidência 
e a valorizar as mulheres de 
nossa região. Siga-nos_ no 
instagram _ @projetomlv e 
@diariotribuna. Link para 
o formulário; https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSelL0RVlnXLvPsVNJ
fPiInhDCQgUFsDMTBTU
bYu3qkw4aDcfA/viewform

Teófilo Otoni registra 612 
casos positivos e 23 óbitos 
por Covid-19 (coronavírus)

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Teófilo 
Otoni divulgou bole-
tim epidemiológico Co-
vid-19 desta sexta-feira 
(19/06), confirmando 
612 casos positivos da 
doença e 23 óbitos regis-
trados. 341 pessoas estão 
recuperadas. O boletim 
informa ainda 953 ca-
sos suspeitos em inves-
tigação e monitoramen-
to. 2.294 investigações 
concluída, um total de 
3.859 notificações. Dos 
612 casos positivos, 08 
pacientes estão interna-
dos em ala, 08 na UTI e 
232 estão em isolamen-
to domiciliar.

Dos 953 suspeitos 
em investigação e moni-
toramento, 941 estão em 
isolamento domiciliar, 
06 internados em ala, 03 
em UTI e 03 óbitos estão 
em investigação. Das in-
vestigações concluídas, 
1.084 foram descartadas 
por exame laboratorial 
e 1.210 monitoramen-

tos foram concluídos 
por critério clínico. Dos 
infectados, 337 são do 
sexo feminino e 275 do 
sexo masculino. Segun-
do a secretaria de Saúde, 
são 03 casos positivos 
de bebês menores de 01 
ano, 18 crianças entre 
01 e 09 anos, 22 pessoas 
entre 10 e 19 anos, 93 
entre 20 e 29 anos, 132 
entre 30 e 39 anos, 132 
entre 40 e 49 anos, 107 
entre 50 e 59 anos, e 105 
idosos acima de 60 anos.

Casos confirmados 
por bairros de Teófilo 
Otoni: até esta sexta-fei-
ra (19) o Centro conti-
nua sendo a região mais 
afetada com 50 casos, 
depois o Bairro Manoel 
Pimenta com 47, Bela 
Vista com 36, Mara-
joara com 35, Ipiran-
ga com 30, o Bairro Ma-
tinha com 23, São Cris-
tóvão com 21 e Jardim 
Iracema com 20 casos. 
O Bairro Joaquim Pe-
drosa com 18 casos, o 

Castro Pires com 16 
e Teófilo Rocha com 
15. Os bairros Concór-
dia, Laerte Laender e 
São Jacinto registram 
14 casos cada. O Bairro 
Mucuri com 13 casos. 
Os bairros Funcionários, 
Jardim São Paulo, Serra 
Verde, Solidariedade, 
Vila Barreiros e Vila 
São João com 12 casos 
cada. Os bairros Fátima 
e São Diogo com 11 
casos cada. A Vila Betel 
com 10 casos. Os bairros 
Cidade Alta e Palmeiras 
com 8 casos cada. Os 
bairros Belvedere, Frei 
Dimas, Jardim das Acá-
cias, Lourival Soares da 
Costa e Vila Esperan-
ça com 7 casos cada. O 
Bairro São Benedito com 
6 casos. Os bairros Grão 
Pará, Pampulhinha, São 
Francisco e Viriato com 
5 casos cada. Outras 35 
localidades (bairros e 
comunidades rurais) estão 
incluídas no boletim, ten-
do de 01 a 09 casos cada.

Prefeitura de Carlos 
Chagas confirma 18 casos 
de Covid-19 no município

Município de Malacacheta 
confirma 09 casos 

positivos de Covid-19
A Secretaria Muni-

cipal de Saúde de Mala-
cacheta, através do De-
partamento de Vigilância 
em Saúde divulgou o 18º 
Boletim Epidemiológi-
co na sexta-feira (19/06), 
com números atualizados 
do novo coronavírus (Co-
vid-19). De acordo com 
o boletim, até esta data 
foram notificados 70 casos 
suspeitos na cidade. Foram 
confirmados 09 casos posi-
tivos, destes, 04 pessoas es-
tão recuperadas e 05 estão 
em isolamento domiciliar.

O boletim mostra ain-
da que 10 casos suspeitos 

A Prefeitura Muni-
cipal de Carlos Chagas, 
através da Secretaria de 
Saúde divulgou boletim 
epidemiológico Covid-19 
(Coronavírus) nesta sexta-
-feira (19/06) informando 
o número de 18 casos 
positivos da doença, sen-
do que 03 pessoas estão 
recuperadas e 15 estão em 
isolamento domiciliar. A 
prefeitura explica que 01 
caso somado aos positivos 
trata-se de paciente recu-

perado, que não se encon-
tra e nem reside em Carlos 
Chagas, mas constatou-se 
a Covid-19 quando ele 
esteve no município.

Ainda de acordo com 
o boletim, foram 105 ca-
sos suspeitos notificados, 
soma de todos os pacientes 
com sintomas de covid-19, 
registrados e monitorados 
pelas equipes de saúde. São 
15 suspeitos, pacientes em 
isolamento, com ou sem 
coleta de amostras para 

resultados de exames. 72 
casos foram descartados, 
pacientes com resultados 
de exame negativo para a 
covid-19 ou clínica, após 
14 dias de isolamento.

Distribuição dos ca-
sos positivos de covid-19 
por localidade ou bairro: 
Centro (01), Colina Verde 
(09), Paulino Benevides 
(01), Sagres (03), Vale Ver-
de (02) e Zona Rural (01). 
Plantão da Saúde: (33) 
98832-6423 / 98832-6027.

estão em investigação e 
monitoramento, sendo 
que 01 está hospitaliza-
do e 09 em isolamento 
domiciliar. 51 investiga-
ções foram concluídas, 

sendo que 27 casos foram 
descartados por exame 
laboratorial, 21 monitora-
mentos foram concluídos 
por critérios clínicos e 03 
óbitos descartados.
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Opinião/Cidade
Solenidade marca a 

transmissão e assunção 
do comando do 19º BPM 

em Teófilo Otoni

Realizada na quinta-feira 
(18/06/20) a transmissão e 
assunção do comando do 19º 
Batalhão de Polícia Militar em 
Teófilo Otoni, do tenente-co-
ronel Fábio Marinho dos San-
tos para o tenente-coronel 
Lindomar Barbosa Chaves. 
A solenidade presidida pelo 
coronel Neir aconteceu no 
gabinete do comando do 
19º BPM, teve início com 
o anúncio regulamentar 
do subcomandante do 19º 
BPM, major Rafael Duarte 
Muniz ao comandante da 
15ª RPM, coronel Neir 
Adriano de Souza.

O comandante subs-
tituído, tenente-coronel 
Fábio Marinho dos Santos, 
acompanhado da esposa e 
filhas, recebeu das mãos do 
comandante da 15ª RPM, 
coronel Neir Adriano a 
bandeira insígnia, símbolo 
maior do legado do co-
mandante do 19º BPM. A 
esposa do tenente-coronel 
Marinho, Fabíola Vilas 
Boas Marinho fez o des-
cerramento do pano que 
cobria o retrato do seu 
esposo na galeria de ex-
-comandantes do Batalhão. 
Fabíola Vilas Boas Marinho 
e Alexinária Ferreira da Sil-
va se presentearam com um 
buquê de flores num gesto 
de respeito e carinho como 
esposas do comandante 
substituído e comandante 
substituto do 19º BPM.

No seu discurso de des-
pedida, o tenente-coronel 
Marinho agradeceu à tropa 
pelo apoio no período em 
que esteve no comando do 
19º BPM, agradeceu à comu-
nidade teofilotonense pelo 
apoio dado aos trabalhos da 
Polícia Militar, e destacou as 
melhorias que foram feitas na 
estrutura do 19º BPM durante 
o seu comando. Ressaltou ain-
da que se sente preparado para 

uma nova missão. Finalizando 
o evento, o tenente-coronel 
Lindomar Barbosa Chaves, 
acompanhado de sua esposa 
Alexinária, fez um discurso de 
posse, firmando seu compro-
misso como novo comandan-
te do 19º Batalhão de Polícia 
Militar em Teófilo Otoni.

O evento contou com a 
presença do comandante da 
15ª Região de Polícia Mi-
litar, coronel Neir Adriano 
de Souza, chefe do Estado 

Maior da 15ª RPM, major 
Márcio Vieira Zimerer e 
do subcomandante do 19º 
BPM, major Rafael Duarte 
Muniz. Devido à pande-
mia que tem assolado o 
mundo, não houve convite 
às demais autoridades por 
restrição de presentes na 
solenidade (máximo de 15 
pessoas). (Informações/
Fotos: Agência regional de 
comunicação organizacio-
nal da 15ª RPM).

Teófilo Otoni, 
os monumentos 

escravistas e a recusa 
da sua negritude

Márcio Achtschin Santos
Doutor em História pela UFMG, Professor da UFVJM, 

autor de diversos livros, o último "Formação econômica, 
política, social e cultural do Vale do Mucuri "

Na Bélgica, no Rei-
no Unido e nos Estados 
Unidos têm-se realizado 
intensos debates e reações 
das mais diversas sobre 
os monumentos e espa-
ços públicos que exaltam 
personagens com práticas 
escravistas e genocidas. 
A Warner Media retirou 
de seu catálogo “... E o 
vento levou”, repensando 
a relação entre os clássicos 
do cinema e o racismo. No 
Brasil, nos grandes centros 
também vêm ocorrendo 
reflexões nessa direção. 
Em São Paulo estão sendo 
feitas duras críticas acer-
ca de monumentos que 
exaltam os bandeirantes, 
grupos que praticaram no 
período colonial ações 
brutais contra indígenas e 
quilombos. Essa discussão 
deve ser trazida também 
para o Vale do Mucuri. 
Nesse sentido, concentro 
apenas na questão negra 
em função dos fatos e 
manifestações globais que 
ocorrem atualmente, Ainda 
que a realidade indígena na 
região seja motivo de refle-
xão de igual importância.

A cidade de Teófilo 
Otoni surgiu em 1853, pe-
ríodo em que ainda predo-
minava o trabalho escravo. 
A reocupação da região foi 
realizada tendo à frente a 
Cia do Mucuri, criada por 
Teófilo Ottoni. Essa em-
presa manteve ao longo de 
sua existência, 27 escravos. 
Por diversas vezes, utilizou 
mais de uma centena destes 
alugados, caso da abertura 
da estrada Santa Clara. 
Pelos dados do Censo de 
1872, em torno de 10% 
da população da região do 
Mucuri era escrava. Os ca-
tivos realizavam todo tipo 
de atividade, desde o tra-
balho nas lavouras de café 
até serviços em comércio 
urbanos. Grandes fazen-
das como a Monte Cristo, 
Liberdade e Itamunhec 
chegaram a ter, cada uma, 
mais de cem escravos.

Com o fim da escra-

vidão, a região manteve 
a base do trabalho braçal 
negro. É o caso da Estrada 
de Ferro Bahia e Minas 
(EFBM), que utilizou uma 
farta mão-de-obra disponí-
vel no nordeste mineiro e 
seu entorno. Muitos desses 
trabalhadores vieram de 
comunidades quilombolas, 
como Helvécia, na Bahia. 
Mesmo com a escravidão 
tendo sido abolida em 
1888, até os anos de 1950 
era recorrente o açoite 
contra os ferroviários 
que faziam a conserva 
da EFBM. Passados os 
anos, apesar de uma his-
tória oficial construída a 
partir de uma forte influ-
ência germânica, a reali-
dade é que a população 
do Vale do Mucuri é ain-
da hoje majoritariamente 
negra ou de descendência 
afro. Esses dados podem 
ser confirmados pelo 
Censo de 2010.

No entanto, a presença 
de atores negros na história 
regional sempre foi apaga-
da do cenário cotidiano. Os 
negros não se reconhecem 
nos espaços percorridos na 
cidade de Teófilo Otoni. A 
narrativa das estátuas, das 
praças, das ruas, não os re-
presenta. Além de Teófilo 
Ottoni, que recebe o nome 
da cidade, diversos pro-
prietários de escravos são 
homenageados com nome 
de ruas, como Capitão 
Leonardo e Ana Amália, 
ou nome de escolas, como 
Manoel Esteves Ottoni. 
Esse, inclusive, foi pro-
cessado em 1874 por ter 
escravizado uma criança 
negra livre com a alegação 
no processo que “. . . um 
senhor como ele qualquer 
um podia servir”.

Por outro lado, é farta 
a relação de negros que 
participaram da vida so-
cial, política, econômica e 
cultural da cidade de Teó-
filo Otoni. Mas nenhuma 
referência de expressão 
foi dada a eles nos es-
paços públicos. Nestor 

Medina, ferroviário, foi 
uma liderança expressiva, 
perseguido pelo regime 
militar de 1964 por sua 
atuação política. Wander 
Lister de Carvalho e Sá, 
neto de avó liberta pela 
Lei do Ventre Livre e 
chamado de “Negão” nas 
campanhas eleitorais, foi 
prefeito da cidade entre 
os anos de 1977 a 1982.

Outros anônimos fize-
ram parte dessa história. 
Em 1887, Cesário, escravo 
de capitão Leonardo Ot-
toni, se recusou a comer 
a refeição estragada que 
lhe serviam. Ameaçado 
de açoite pelo proprietá-
rio, tentou fugir quando 
foi atingido por um tiro 
no braço. Em um gesto 
de coragem, caminhou 12 
quilômetros até a cidade 
e prestou queixa contra o 
senhor. Ou a escrava Cle-
mentina, que em 1869, não 
suportando a violência 
da escravidão, espancou 
d. Jacinta José Coelho. 
A cativa foi morta, sendo 
encerrado o processo com 
a alegação que a mesma 
havia suicidado.

Existem quatro mo-
numentos de destaque na 
cidade de Teófilo Otoni. 
O do fundador Ottoni, o 
imigrante alemão e, mais 
recentemente, o imigran-
te libanês. O quarto, que 
poderia, do mesmo modo 
que os outros, incorporar 
a figura humana, está na 
praça expresso por uma 
máquina. O trabalhador da 
Estrada de Ferro Bahia e 
Minas é representado por 
uma máquina. Essa relação 
entre os quatro símbolos 
é emblemática, deixando 
evidente a invisibilidade 
dada à participação negra 
na história regional. Os 
monumentos existentes, 
e, principalmente, os não 
existentes, devem ser re-
ferências para reflexão. É 
um ponto de partida para 
identificar quem somos 
e quem negamos ser por 
mais de um século e meio.
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Gerais
INSS prorroga por 

mais 60 dias prazo de 
procedimentos para evitar 
bloqueio de pagamentos

Romeu Zema anuncia 
desembolso recorde 

do BDMG para micro e 
pequenas empresas

O Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS) 
prorrogou por mais 60 
dias o prazo para que be-
neficiários cumpram exi-
gências junto ao órgão. 
A medida consta na Por-
taria 680, publicada no 
Diário Oficial da União 
(DOU) desta quinta-feira 

O governador Romeu 
Zema anunciou quinta-
-feira (18/06), em coletiva 
virtual à imprensa, por 
videoconferência, que o 
Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais 
(BDMG) desembolsou 
R$ 62 milhões em crédito 
para micro e pequenas em-
presas (MPEs) em maio, 
recorde mensal para o seg-
mento desde que o banco 
foi fundado, há 58 anos.

Com isso, os desem-
bolsos do BDMG para as 
MPEs do estado acumulam 
R$ 155,6 milhões nos cin-
co primeiros meses do ano, 
alta de 101% sobre o mes-
mo período do ano passa-
do, quando o desembolso 
foi de R$ 77,3 milhões. 
Durante todo o ano passa-
do, o BDMG destinou R$ 
180 milhões às MPEs. Já 
os desembolsos totais do 
banco, em maio de 2020, 
somam cerca de R$ 400 
milhões. De acordo com 
o governador, é uma pre-
ocupação desde o início 
da pandemia salvar vidas, 
empregos e empresas. 
“Isso é uma manifesta-
ção do compromisso do 
governo na concessão de 
crédito, fazendo com que 
os recursos cheguem na 
ponta”, destacou.

Aumento da liquidez 
- Para o diretor-presidente 
do BDMG, Sérgio Gus-
mão, os números apresen-
tados pelo governador já 
são uma demonstração do 
anúncio de iniciativas feito 
em abril, para aumentar 
o colchão de liquidez do 
empreendedor mineiro. 

(18), e visa preservar be-
nefícios enquanto vigo-
rar a decretação de emer-
gência de saúde pública 
decorrente da pandemia 

do coronavírus  (CO-
VID-19).  (Assessoria 
de Comunicação Social 
- Superintendência Re-
gional Sudeste II – MG).

Entre as medidas anuncia-
das e que se refletiram no 
desembolso recorde em 
maio estão: redução das 
taxas de juros com prazo 
de carência dobrado para 
MPEs de todos os setores 
econômicos, linhas de cré-
dito especiais para setores 
específicos (Saúde, Turis-
mo, empreendedorismo 
feminino) e possibilidade 
de renegociação de dívidas 
de empresas com o banco.

Para 2020, segundo 
Gusmão, espera-se de-
sembolsar mais do que 
o dobro do valor de R$ 
155 milhões para as em-
presas de menor porte. 
“Esperamos atingir um 
valor recorde para as mi-
cro e pequenas empresas. 
Dessa forma, o banco de 
fomento cumpre o seu pa-
pel de aumentar a liquidez 
das empresas”, afirmou.

Turismo - Gusmão 
também anunciou que o 
banco recebeu um aditi-
vo de recursos da ordem 
de R$ 90 milhões do 
Ministério do Turismo 
com objetivo de ampliar 
a disponibilidade de re-
cursos do Fundo Geral do 
Turismo (Fungetur).

A linha de crédito é 
destinada a empresas de 
todos os portes perten-
centes a, pelo menos, uma 
das 90 atividades ligadas 
à cadeia do Turismo, tais 
como hospedagens, bares, 
restaurantes e lanchonetes, 
transporte e agências de tu-
rismo, negócios de produ-
ções artísticas, de teatro e 
dança, animação de festas, 
infraestrutura de eventos e 
aluguel de equipamentos. 
(Fotos: Pedro Gontijo/
Imprensa MG. Segov – 
Governo de Minas).

Secretário de Saúde reforça 
a necessidade do isolamento 
e distanciamento social no 

estado de Minas Gerais
Durante coletiva vir-

tual realizada na quinta-
-feira (18/06), o secretá-
rio de estado de Saúde 
de Minas Gerais, Carlos 
Eduardo Amaral, junta-
mente com o Governador 
do Estado, Romeu Zema, 
apresentaram a situação 
da Covid-19 e reforçaram 
sobre a importância das 
medidas para a contenção 
da doença. Na ocasião, 
também participaram o 
secretário adjunto de De-
senvolvimento Econô-
mico, Fernando Passalio, 
e o presidente do Banco 
de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG), 
Sérgio Gusmão.

Ao apresentar os da-
dos do boletim epidemio-
lógico da Covid-19 em 
Minas, Carlos Eduardo 
Amaral manifestou, mais 
uma vez, a preocupação 
com a pandemia em Mi-
nas Gerais. “Hoje temos 
24.906 casos confirma-
dos, 10.658 em acom-
panhamento e 570 óbi-
tos confirmados para a 
Covid-19. No início da 
epidemia, para cada 100 
exames que fazíamos, 
tínhamos 2 ou 3 casos 
positivos. Isso dava para 
que, de forma global, 
dos casos notificados por 
gripe ou das pessoas com 
quadro gripal no estado 
teríamos 2% ou 3% de 
casos positivos ou pes-
soas que pudessem es-
tar efetivamente com a 
Covid-19. Esse quadro 
veio mudando ao lon-
go do tempo de forma 
que hoje estamos com 
39% de casos positivos 
quando os exames são 
realizados. Isso signi-
fica que, a chance de 
uma pessoa com quadro 
gripal no estado ter a 
Covid-19 está próxima 
de 39%”, explica.

Diante disso, o se-
cretário reforçou a im-
portância do isolamento 
adequado. “Nós preci-
samos usar as másca-
ras, lavar mãos, tomar 
cuidado para não levar 
as mãos ao rosto, usar 
álcool em gel, ou seja, 
isso é que vai trazer, efe-
tivamente, um controle 
da nossa epidemia e que 
vai preservar vidas no 
estado de Minas Gerais. 
Agora é o momento de 
todo cidadão reavaliar 
o seu comportamento e 

diminuir as saídas de casa, 
se atentar para as medidas 
de proteção”, frisa.

Ainda, conforme o 
secretário, ao longo desse 
tempo, a SES e o governo 
de Minas fizeram esforços 
para ampliar a assistência. 
“No início de fevereiro 
tínhamos 2.013 leitos de 
UTI na rede pública de 
saúde. Hoje contamos 
com 2.964 leitos e, ainda 
esta semana, ampliaremos 
mais 23 Unidades de Te-
rapia Intensiva na Funda-
ção Hospitalar de Minas 
Gerais (Fhemig). Isso 
representa um aumento, 
em 4 meses, de 900 lei-
tos, e 48% a mais do que 
o número inicial. Isso 
mostra que, efetivamen-
te, conseguimos ampliar 
a capacidade assistencial 
do estado para o enfren-
tamento da pandemia”, 
complementa.

Durante o seu pronun-
ciamento, o governador 
Romeu Zema demonstrou 
preocupação com o au-
mento dos casos no estado 
e reforçou a importância 
de se manter as medidas 
de prevenção à Covid-19. 
“De modo geral, o estado 
não está em uma situação 
confortável, mas algumas 
regiões estão em uma situ-
ação dramática em termos 
de crescimento de casos. E 
quando os casos começam 
a crescer de forma expo-
nencial, não há sistema 
de saúde que dê conta. 
Há um mês tínhamos 7% 
das Unidades de Terapia 
Intensiva ocupadas e, 
hoje, o número é o dobro, 
14%. Sabemos que essa 
trajetória ascendente, 
não pode continuar como 
está. Sob pena de que, 
em um mês, possamos 
ter um estrangulamento 
do sistema de saúde, ape-
sar de todos os esforços 
que fizemos”, aponta.

De acordo com o go-
vernador “há 90 dias, to-
mamos as primeiras medi-

das para conter a epidemia 
e, desde então, estamos 
estruturando e robustecen-
do nosso sistema de saúde. 
Aumentamos, em muito, 
os leitos UTI, adquirimos 
respiradores, temos um 
hospital de Campanha 
preparado, mas o cresci-
mento está nos causando 
grande desconforto. Faço 
aqui um apelo a todos os 
mineiros e, principalmen-
te, aos prefeitos para que 
façam tudo o que estiver 
ao alcance, caso contrário, 
poderemos ter alguma 
medida mais drástica em 
determinada região do 
estado”, acrescenta.

Em complementação, 
o presidente do Banco 
de Desenvolvimento do 
Estado de Minas Gerais 
(BDMG), Sérgio Gus-
mão, reforçou o apoio do 
estado as micros, peque-
nas e médias empresas 
para o fortalecimento da 
economia e garantia de 
empregos durante o pe-
ríodo da epidemia. “Hoje 
atingimos a marca de três 
meses desde o lançamen-
to do primeiro programa 
emergencial, dentro do 
período da pandemia, o 
Pró-Saúde, para micro, 
pequena, médio e grandes 
empresas de 38 ramos 
de atividades do setor da 
saúde. Batemos também 
um recorde histórico de 
desembolso nominal em 
todas as faixas e setores, 
chegando a quase R$ 450 
milhões e para micro e 
pequenas empresas de R$ 
60 milhões de desembolso 
em um único mês. Busca-
mos com isso trazer liqui-
dez para as empresas que 
estão enfrentando esse 
período tão desafiador. 
Teremos um ano recorde 
de desembolso para mi-
cro e pequenas empresas, 
elas são responsáveis por 
60% dos empregos em 
nosso Estado”, conclui. 
(...). (Por Míria César: 
saúde.mg.gov.br).

Empreendimentos de menor porte são responsáveis pela geração
 de 60% de todos os empregos no estado
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Moda/Gerais
Polícia Civil investiga 
crime de homicídio 

ocorrido no Bairro São 
Cristóvão em Teófilo Otoni

A delegada de Polícia 
Civil, dra. Hérika Ribeiro 
Sena, titular da Delega-
cia de Crimes Contra a 
Vida, instaurou inquérito 
policial, e junto com sua 
equipe está investigando 
um homicídio ocorrido 
na segunda-feira (15/06), 
na Avenida Minas Gerais, 
Bairro São Cristóvão, 
em Teófilo Otoni, que 
supostamente o autor te-
ria problemas mentais. 
Segundo a delegada o 
autor aparentemente não 
tinha motivo para praticar 
o crime, e o que aportou 
na delegacia é que no dia 
dos fatos, ele estaria um 
pouco transtornado, se 
apoderou de um machado 
e praticou o crime.

“A própria mãe desse 
autor naquele momento 
repeliu o agressor que 
estaria de posse de um 
machado, porque tam-
bém estaria com medo, 
pedindo que ele soltasse 
tal instrumento. Ele não 
atendeu o pedido da mãe 
e desceu para os fundos 
daquela casa quando en-
tão encontrou-se com 
a vítima, e ali passou a 
desferir o golpe de ma-
chado, fugindo do local 
na sequência”, disse a dra 
Hérika. O autor foi preso 
pela PM e apresentado na 
delegacia para lavratura 
do flagrante, e se encontra 
à disposição da justiça.

“A princípio não exis-
te uma motivação concreta. 
Nós estamos ainda em in-
vestigação, diligências de 
campo estão sendo feitas 
e testemunhas estão sendo 

ouvidas”, disse. Com rela-
ção ao possível problema 
mental, a delegada disse que 
ainda não foi juntado ne-
nhum laudo. Está aguardan-
do a família juntar o laudo 
pra ver a situação dele, se 
já vai enquadrar na questão 
da imputabilidade, se ele 
vai enquadrar já de ime-
diato no homicídio, artigo 
121 do Código penal, ou se 
vai existir alguma outra 
diligência pra realizar a 
sanidade do autor, quando 
é então o judiciário que 
vai verificar se ele trata-
-se de uma pessoa impu-
tável ou inimputável.

“Não sendo conside-
rado imputável ele não 
pode responder pelos seus 
atos como um indivíduo 
em sua sã consciência. 
Possivelmente ele sofre-
rá medida de segurança, 
mas ao contrário ele irá a 
júri popular, e assim for 
condenado de acordo com 
a denúncia do Ministério 
Público, caso venha a ser 
realmente efetivado”. O 
autor é A.G.V. de 43 anos e 
a vítima João Lúcio Pedro 
dos Reis, de 63 anos.

O crime - No dia 
dos fatos, a mãe do au-

tor, 67 anos, informou à 
Polícia Militar que seu 
filho estava no quintal 
da residência em atri-
to verbal com a vítima 
sem ela saber a motiva-
ção. Que a vítima é um 
agregado da família e 
morava em um anexo à 
residência. Que após o 
atrito escutou um baru-
lho muito forte e quando 
saiu na porta dos fundos, 
encontrou com seu filho 
muito assustado,  que 
disse pra ficar tranquila 
pois não iria fazer nada 
de mal com ela. Depois 
ele saiu correndo e ela viu 
João Lúcio caído no canto 
do quarto com um san-
gramento na cabeça e um 
machado ao lado do corpo.

Ela pediu ajuda de 
um vizinho e acionou a 
Polícia Militar e o Samu, 
mas a equipe constatou o 
óbito no local. Após tra-
balhos periciais o corpo 
foi removido ao IML para 
necropsia. A PM fez ras-
treamentos e o autor foi 
localizado na Rua Geraldo 
de Souza Regis, Bairro Te-
ófilo Rocha. Ele assumiu 
ter praticado o crime e foi 
preso. (BO/PMMG)

SUCESSO VIRTUAL
O e-commerce teve 

um crescimento de 70% 
após o inicio da covid-19 
(dados no Brasil), reve-
lando o novo rumo para 
o varejo em nosso país. O 
quesito que mais cresceu 
entre os segmentos pes-
quisados, foi o da moda. 
Ganhou em primeiro lugar, 
com folga, como que mais 
cresceu. De fato, somente 
em abril, o segmento de 
beleza somou crescimen-
to de 130%, enquanto o 
vestuário alcançou o in-
crível nível de 118%.

Esses números dizem 
muito a respeito do futu-
ro próximo nas vendas. 
Para começar, o formato 
mostra que o comércio 
virtual chegou para ficar. 
Entre outras coisas, isso 
representará menos lojas 
abertas, menos aluguéis 
pagos, menos crescimento 
imobiliário etc. etc. etc.

Mas, acima de tudo, 
quer dizer que quem tra-
balha com moda terá que 
se adaptar à nova maneira 
de mostrar, vender e rece-
ber pelo seu produto. Ai 
o gargalo é enorme, pois 
a infraestrutura para se 
consolidar esse novo meio 
de compra-e-venda está 
longe de ser perfeito. Tra-
duzindo: embora o cres-
cimento do varejo virtual 
seja enorme e inevitável, 
sua plenitude ainda demo-
ra algum tempo.

VAIVÉM
• Os organizadores do 

Salão Casamoda (feira de 
moda realizada em São 
Paulo) não brincam em 
serviço. Além de confir-
mar a edição com lança-
mentos para o próximo 
verão (entre 7 a 10 de 

floral da Condotti 

julho no Hotel Unique, 
SP), estão abrindo campo 
novo - com um Salão Es-
pecial em Brasília, no final 
do próximo mês ***

• A curiosidade dos 
fashionistas e de quem 
vive em torno do se-
tor de moda, está maior 
neste mês de junho. É 
que começa neste mês 
as ‘fashion weeks’ euro-
péias realizadas somente 
pela internet - por causa 
do coronavírus - com as 
marcas masculinas. De-
pois, vem a temporada de 
alta-costura internacional. 
Já em setembro, alguns 
desfiles do prêt-à-porter 
poderão voltar ao forma-
to habitual. No Oriente, 

o assunto começou em 
Xangai, China ***.

PONTO FINAL: com 
os protestos em todo o mun-
do por causa do episódio 
George Floyd, nos EUA, 
a justa valorização da con-
tribuição de profissionais 
negros na moda também 
ganhou destaque. Numa 
busca pela memória, vieram 
os nomes das modelos Alek 
Wek (desde os anos 1980 no 
vaivém das passarelas) e da 
brasileira Luana – que, nos 
anos 1960, desfilou para 
Dior, Yves Saint-Laurent, 
Paco Rabane e Courrèges e, 
depois, tornou-se condessa 
ao casar-se com o conde de 
Noialles, na França.

Wagner Penna
Foto: Divulgação

Após denúncia Polícia 
Militar apreende arma 
de fogo em ladainha
Por ocasião do aniver-

sário de 245 anos da Polí-
cia Militar de Minas Ge-
rais, na terça-feira (09/06), 
a Polícia Militar realizou 
a Operação Alferes no 
município de Ladainha, 
quando os policiais rece-
beram denúncia informan-
do da existência de arma de 
fogo na zona rural.

No local, realizaram 
buscas e apreenderam 
uma a rma de  fogo  e 

pólvora. O material foi 
apreendido e encami-
nhando para a delegacia 
de Polícia Civil. Ressal-
ta-se que a operação foi 
realizada simultanea-

mente em todo o Estado 
para marcar o aniversá-
rio da PMMG. (Infor-
mações/Foto: Tenente 
Adeilton/Comandante 
PM em Malacacheta).
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Segurança Pública
PM cumpre mandado 

judicial e apreende armas 
e munições em Medina

Estado é condenado 
por assassinato em 

centro de internação

Mulher é presa com 
drogas pela Polícia Militar 

da cidade de Joaíma

PM prende homem com 
droga no Bairro Bela Vista 

na cidade de Almenara

A Polícia Militar pren-
deu três homens de 29, 34 
e 38 anos, na quarta-feira 
(10/06), no Distrito de Ge-
neral Dutra, município de 
Medina, por posse ilegal 
de arma de fogo. Os três 
foram presos quando a PM 
cumpria mandado de busca 
e apreensão, e localizou as 
arma. Segundo a PM os sus-
peitos estariam ameaçando 
moradores do distrito.

Durante as buscas 
foram localizadas duas 
espingardas de calibre 32 
e 36, uma garrucha de 
fabricação artesanal, 44 
cartuchos de diversos ca-

Uma criança vai rece-
ber R$ 30 mil de indeniza-
ção, por danos morais, do 
Estado de Minas Gerais. 
O pai do menino foi víti-
ma de homicídio quando 
estava sob a custódia do 
Estado no Centro de In-
ternação Provisória para 
menores em Contagem. A 
decisão é da 6ª Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), 
que reformou a sentença 
da Comarca de Betim.

A mãe do menino, que 
o representou no processo, 
disse que ele tinha ape-
nas quatro meses de vida 
quando o pai foi assassina-
do, por isso irá crescer de-
samparado, sem qualquer 
assistência paterna. Em 
primeira instância, o juiz 
determinou uma reparação 
de R$ 100 mil, por danos 
morais, e o pagamento 
mensal de 2/3 do salário 
mínimo a partir da data do 
falecimento até a criança 
completar 21 anos, ou 25 
anos caso ingresse no en-
sino universitário.

Recurso - A mãe re-
correu para pedir o au-
mento da indenização e 
da pensão, argumentando 
que o Estado foi omisso 
por não ter garantido a 
integridade física do pai 

Uma mulher de 27 anos 
foi presa na quarta-feira 
(17/06), pela Polícia Mili-
tar, n Bairro Bela Vista em 
Joaíma, no Vale do Jequiti-
nhonha, suspeita de envol-
vimento no tráfico de en-
torpecentes. A PM recebeu 
denúncia informando que 
em uma casa na Rua Julião 
Fernandes, uma mulher es-
taria comercializando droga, 
e deflagrou uma operação.

Foi feito contato com 
os moradores do imóvel 
e após buscas os policiais 
encontraram 179 pedras 

libres, um aparelho celular 
de procedência duvidosa 
e três pássaros da fauna 
silvestre que estavam 
em cativeiro. Os suspei-

tos e os materiais foram 
encaminhados para a de-
legacia de Polícia Civil. 
(Informações/Foto: ACO 
44º BPM/15ª RPM).

da criança, impedindo-a 
de conhecê-lo. O Estado 
de Minas Gerais também 
apresentou recurso contra 
o valor da condenação por 
danos morais. Sustentou 
que em caso semelhante o 
TJMG definiu indenização 
de R$ 30 mil. A relato-
ra, desembargadora Yeda 
Athias, entendeu ser neces-
sária a redução da indeni-
zação para R$ 30 mil. Para 
ela, essa quantia é mais 
adequada ao caso, sendo 
tal compensação propor-
cional ao dano sofrido 
pelo menor. "Em que pese 
o manifesto abalo moral 
imposto ao menino, pela 

morte prematura do pai, 
deve ser considerado, 
para a mensuração do 
dano, o fato de inexistir 
provas de um convívio 
diário e significativo 
entre eles", afirmou.

No entanto, a magistra-
da manteve a obrigação do 
Estado de fazer o depósito 
mensal da pensão, na mes-
ma quantia determinada na 
sentença. Os desembarga-
dores Audebert Delage e 
Edilson Olímpio Fernandes 
votaram de acordo com a 
relatora. (Assessoria de Co-
municação Institucional – 
Ascom - Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais - TJMG).

de crack e um aparelho 
celular de procedência 
duvidosa. A suspeita e os 
materiais apreendidos fo-

ram encaminhados para a 
delegacia de Polícia Civil. 
(Informações/Foto: ACO 
44º BPM/15ª RPM).

N a  q u a r t a - f e i r a 
(17/06) a Polícia Militar 
realizou uma operação 
de combate ao tráfico de 
drogas e outras modali-
dades criminosas no mu-
nicípio de Almenara, no 
Vale do Jequitinhonha, e 
prendeu um homem por 
envolvimento no tráfico 
de droga e posse ilegal de 
arma de fogo, no Bairro 

Bela Vista. Durante a 
operação os militares 
avistaram o rapaz de 18 
anos, que ao ver a viatura 
começou a fugir, mas foi 
alcançado pela equipe.

Submetido a busca 
pessoal a PM encontrou 
com ele 23 pedras de crack 
e R$ 230,00. Os militares 
foram informados que o 
suspeito possuía drogas 

na residência, onde foram 
localizadas 02 pedras de 
crack, 01 garrucha, 01 
espingarda de fabricação 
artesanal e suprimentos 
para o carregamento das 
armas de fogo. Ele foi 
conduzido à delegacia de 
Polícia Civil junto com 
os materiais apreendidos. 
(Informações/Foto: ACO 
44º BPM/15ª RPM).

Dois homens são presos 
com droga em via pública 

em Jequitinhonha
A Polícia Militar 

prendeu dois homens 
na quarta-feira (17/06), 
no Bairro Santa Luzia, 
município de Jequiti-
nhonha, suspeitos de 
envolvimento no tráfico 
de drogas na cidade. Du-
rante a operação de com-
bate ao tráfico de drogas 
e crimes correlatos, os 
militares avistaram um 
homem entregando um 
invólucro para outro, 
ambos de 27 anos, que 
ao perceber a presença da 
viatura jogaram o pacote 
no chão e fugiram, mas 
foram cercados e presos.

Dentro do pacote 

continha 20 buchas de 
maconha e R$112,00 
em dinheiro. Os dois 
homens e os materiais 
apreendidos foram en-
caminhados para a de-

legacia de Polícia Civil. 
Denuncie crimes, ligue 
181. (Informações/Foto: 
Assessoria de comuni-
cação organizacional do 
44º BPM, Almenara).

Pai da criança foi assassinado quando ela tinha 
apenas quatro meses de vida

Filho do adolescente morto em Contagem receberá 
indenização por danos morais

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Publicação Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA – Tomada de Preços nº 
007/2020 – Aviso de Licitação. O Município de Ladainha torna público que fará 
realizar, às 15:00 horas, do dia 07 de julho de 2020, licitação pública na modalidade 
Tomada de Preços para contratação de empresa para a execução de obra de Recons-
trução de Ponte Da Barragem Da Usina, localizada na Rua Neival Figueiredo em 
Ladainha/MG. Os interessados poderão retirar o Edital no Edifício sede da Prefeitura 
Municipal de Ladainha, sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na 
Praça Frei Pedro, 02, Centro, Ladainha – MG ou no site: www.ladainha.mg.gov.br. 
Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone 33 – 3524 1277 
– Ladainha, 19/06/2020 – Walid Nedir Oliveira – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Ladainha

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA – Extrato do Contrato nº 
022/2020 – Contratante: Município de Ladainha – Contratado: BRAVIM ENGE-
NHARIA – Instrumento Autorizador: Dispensa de Licitação nº 010/2020 – Objeto do 
contrato: Contratação de pessoa física ou jurídica especializada em engenharia para 
elaboração de projeto de sistema de abastecimento de água em comunidades rurais. 
Valor do Contrato: R$ 10.000,00. Vigência do Contrato: 19/06/2020 a 31/12/2020. 
Ladainha, 19/06/2020 – Walid Nedir Oliveira – Prefeito do Município.

Prefeitura Municipal 
de Ladainha
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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.
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