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Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br

Homem morre em grave 
acidente com trator na 
zona rural de Ataléia

 Página 6

Centro Estadual de Atenção 
Especializada (CEAE) promove evento 

alusivo à Campanha Outubro Rosa
O Centro Estadual 

de Atenção Especializa-
da (CEAE / CIS-EVMJ) 
promoveu na quarta-feira 
(14/10), um evento com atra-
ções alusivas à campanha 
“Outubro Rosa”, com parti-
cipação do grupo Mulheres 
de Fé. “Foi uma manhã 
muito agradável ao ar livre 
e só temos a agradecer por 
mais um ano somando com 
o CEAE, e abrilhantando 
nosso programa com tanta 
alegria e muita energia” disse 
Míria Hollerbach. Página 8

Morre o ex-prefeito de 
Ouro Verde de Minas, 
Adeildo Sirilo Vieira

O ex-prefeito de Ouro 
Verde de Minas, Adeildo 
Sirilo Vieira faleceu na 
madrugada desta quinta-
-feira (15/10/2020). Fa-
miliares emitiram uma 
nota confirmando o óbito 
e agradecendo a todos os 
amigos pelas orações e 
mensagens de carinho por 
esse momento difícil que 
estão passando. Página 2

Cinco pessoas são presas 
em operação da Polícia 

Civil na cidade de Araçuaí

A Policia Civil desencadeou nesta manhã de quinta-feira (15/10), na cidade de Araçuaí, 
uma operação visando a desarticulação de uma organização criminosa responsável pelo 
tráfico de drogas em uma região conhecida por Baixada. A operação teve a participação 
de 36 policiais civis, 10 viaturas e o canil da Policia Civil de Minas Gerais. Página 6

Em palestra na FIEMG, ministro 
Braga Netto destaca as ações 
federais para a retomada da 

economia brasileira
O ministro-chefe da 

Casa Civil da Presidência 
da República, Braga Netto, 
destacou as ações do gover-
no federal no enfrentamen-
to à Covid-19 e o cenário 
de recuperação da econo-
mia brasileira em palestra 
promovida pela Federação 
das Indústrias de Minas 
Gerais (FIEMG). Página 4
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Opinião/Gerais
Morre o ex-prefeito de 
Ouro Verde de Minas, 
Adeildo Sirilo Vieira
O ex-prefeito de 

Ouro Verde de Minas, 
Adeildo Sirilo Vieira 
faleceu na madruga-
da desta quinta-feira 
(15/10/2020). Familia-
res emitiram uma nota 
confirmando o óbito e 
agradecendo a todos os 
amigos pelas orações e 
mensagens de carinho 
por esse momento difí-
cil que estão passando. 
Adeildo estava internado 
há alguns dias. A causa 
da morte não foi divul-
gada. Veja nota abaixo:

“A família de Adeil-
do Sirilo Vieira, ex-pre-
feito desta cidade que 
ele tanto amava, neste 
momento de dor e so-
frimento, comunica a 
todos o seu falecimento. 
Devido à pandemia seu 
cortejo fúnebre estará 

em Ouro Verde por volta 
das 10h, para homenagem 
e seguirá para sepulta-
mento no jazigo fami-
liar no Cemitério Vale 
das Flores. A família 
Sirilo agradece a todos 
pelas orações e carinho 
a Adeildo Sirilo Vieira”.

Prefeitura Municipal 
de Ouro Verde de Minas 
decretou luto oficial por 

três dias pela perda do ex-
-prefeito Adeildo Sirilo. 
Adeildo foi prefeito em 
Ouro Verde de Minas na 
gestão 1.997-2000 (2.256 
votos) e na gestão 2001-
2004 (2.127 votos). O 
Diário Tribuna se solida-
riza com os familiares e 
amigos neste momento de 
perda, de dor. (Foto: Pági-
na do Facebook/Adeildo).

Teófilo Otoni registra 
2.501 casos positivos de 

covid-19 e 101 óbitos

INSS prorroga a interrupção 
de bloqueio dos benefícios 
por falta de prova de vida

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde divulgou 
boletim epidemiológico 
na noite desta quinta-
- fe i ra  (15 /10) ,  con-
firmando 2.501 casos 
positivos de Covid-19 
(coronavírus) em Te-
ófilo Otoni, 07 a mais 
n a s  ú l t i m a s  2 4  h o -
ras,  e  registra mais 
um óbito totalizando 
101 até esta data.

A i n d a  d e  a c o r -
do com o boletim são 
10.459 casos descarta-

dos, 340 casos ativos e 
2.060 casos de infecta-
dos recuperados. Nesta 
data são 32 pacientes 
internados, sendo que 10 
estão em UTI e 22 estão 
em leitos clínicos. Nos 
leitos SUS: 40,47% de 
ocupação dos leitos de 
UTI e 33,96% de ocupa-
ção dos leitos clínicos.

O 100º óbito  por 
complicação causada 
pela Covid-19 ocorreu na 
quarta-feira (14/10/2020) 
e trata-se de uma idosa 

de 80 anos que estava 
internada no Hospital 
Philadelfia. O 101º óbi-
to ocorreu na quarta-
-feira (14/10) e trata-se 
de um idoso de 74 anos 
que estava internado no 
Hospital Santa Rosália. 
Segundo a secretaria os 
dois pacientes recebe-
ram toda assistência e 
tratamento necessários, 
eram portadores de co-
morbidades e tiveram 
os resultados confirma-
dos por RT-PCR.

Os aposentados e pen-
sionistas do Instituto Na-
cional do Seguro Social 
(INSS) que não fizeram a 
prova de vida entre março e 
outubro deste ano não terão 
seus benefícios bloqueados. 

A Portaria 1.053, publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU), nesta quinta-feira 
(15/10), prorroga a inter-
rupção do bloqueio de pa-
gamentos de benefícios até 
o fim de novembro. Mais 

informações em: INSS 
prorroga a interrupção de 
bloqueio dos benefícios por 
falta de prova de vida. (As-
sessoria de Comunicação 
Social - Superintendência 
Regional Sudeste II – MG).

José Carlos Freire

A felicidade – II

Professor da UFVJM,
Campus de Teófilo Otoni/MG.

Na crônica anterior 
propus uma reflexão sobre 
três modelos de felicidade. 
Gostaria de falar de outros 
três, lançando mão do mes-
mo esquema de divisão 
histórica – o mundo antigo, 
o medieval e o moderno. 
Desta vez, porém, farei o 
caminho inverso: partirei 
de nossos tempos, seguin-
do até a antiguidade.

Primeiramente, um 
modelo de múltiplas faces 
ao qual podemos chamar 
de ideal de vida comuni-
tária alternativa. Desen-
volveu-se, sobretudo, nos 
últimos sessenta anos. Há 
uma variedade enorme 
de manifestações que ca-
beriam nesse referencial, 
desde os movimentos de 
contracultura nos anos 
1970, passando pelas co-
munidades de cunho eso-
térico, até as atuais expres-
sões mais elaboradas como 
as agrovilas e ecovilas, 
muitas vezes oriundas de 
movimentos sociais.

O que seria comum a 
essas modalidades? Inde-
pendentemente do número 
de pessoas, famílias ou 
grupos que as compõem, 
as comunidades carregam 
essa marca essencial: são 
alternativas. A quê? So-
bretudo ao modo de vida 
capitalista, com sua lógica 
industrial, de competição 
a qualquer custo e de des-
truição do meio ambiente. 
Dessa resistência decorrem 
aspectos práticos como a 
produção coletiva, o consu-
mo de alimentos orgânicos, 
a educação das crianças a 
partir de outros referenciais 
etc. Tentativas de forjar uma 
vida saudável e solidária, 
mesmo dentro de uma or-
dem social mais ampla que 
aponta para outra direção.

Quem se aproxima 
de tais comunidades ou 
simplesmente ouve falar 
sobre elas costuma ter 
uma reação mais ou menos 
esperada: são utópicas! 
Estou de acordo. A vida 
alternativa é um desafio gi-
gantesco. Mas convidaria 
o leitor a, pelo menos, re-
considerar sua visão sobre 
essas iniciativas. Elas nos 
dizem algo muito sério: 
será que o modo de vida 
“normal”, a que a maioria 

se ajusta, de fato funciona? 
Para onde rumamos com 
os preceitos que regem 
nossa vida social? Talvez 
seja o caso de ouvir com 
mais atenção a provocação 
que nos vem da música 
“Balada do Louco”, de 
Arnaldo Baptista e Rita 
Lee: “Dizem que sou louco 
por pensar assim./ Se eu 
sou muito louco por eu ser 
feliz, /mais louco é quem 
me diz e não é feliz”.

Regredindo no tempo, 
poderíamos nos deter em 
diversas manifestações ao 
longo da chamada Idade 
Média que, de algum modo, 
destoaram da oficialidade 
cristã. Enquanto esta se 
orientava pelo medo do 
pecado e pela ideia de pu-
rificação da alma, já que a 
felicidade somente se en-
contraria numa vida futura, 
muitos grupos se configu-
raram de outros modos. É 
o caso dos mendicantes, 
cujas expressões mais co-
nhecidas são os seguidores 
de Domingos Gusmão e 
Francisco de Assis – para 
os católicos, “São Domin-
gos” e “São Francisco”.

Tais grupos não esta-
vam isentos de contradições 
e nem da marca institucional 
romana que era dominante. 
Mas havia algo mais interes-
sante. É o caso de Francisco 
de Assis que recomendava 
práticas como o desapego 
de riquezas e honrarias; o 
cultivo da fraternidade; a 
contemplação da natureza 
como co-irmã do humano; 
e aquilo que, sem dúvida, 
era o mais profético: num 
tempo de pessoas sisudas 
e pregações ameaçadoras, 
Francisco falava da alegria 
de viver. É curioso que hoje, 
oito séculos depois, os va-
lores defendidos por ele se 
mostrem ainda relevantes. 
Mais que o patrono da 
ecologia, Francisco de 
Assis é uma espécie de 
arquétipo do sábio, simi-
lar a outros místicos do 
ocidente e do oriente.

Por fim, recuando ain-
da mais, temos as escolas 
de vida que floresceram 
na Grécia antiga e pos-
teriormente por toda a 
Roma. São chamados de 
“escolas” menos pelo con-
teúdo e mais pela forma 
de vida que procuram en-
sinar. Destaco uma entre 
elas que me parece muito 
atual: os epicuristas. O 
Jardim de Epicuro era o 

espaço educativo em que 
o filósofo divulgava ideias 
como o cultivo das coisas 
simples, a valorização da 
amizade, a consideração 
do sofrimento e da dor 
como inerentes à vida. 
Para ele todos deveriam se 
dedicar à filosofia, porque 
ninguém é demasiado jo-
vem ou velho para buscar 
a saúde do espírito. Aí 
está um preceito valioso: 
o caráter terapêutico do 
conhecimento. Não essa 
ladainha que nos é imposta 
o tempo todo de aprender 
mais para competir melhor. 
Não. Para Epicuro, buscar 
o conhecimento é almejar 
a sabedoria, o que implica 
em um movimento duplo: 
admirar-se com as coisas 
simples e belas e, simulta-
neamente, desassombrar-se 
do medo do futuro. Além 
disso, o cultivo da sabedo-
ria é uma maneira de supe-
rar ou suportar a hipocrisia 
das convenções sociais. 
Em síntese: uma maior 
tranquilidade da alma; hoje 
diríamos, quem sabe, um 
maior equilíbrio interior.

Para o epicurismo a 
vida pode se tornar praze-
rosa. Não por ser um mar 
de rosas e perfeita. Ela 
continua difícil e compli-
cada, mas nossa postura 
diante dela se modifica: 
passamos a experimentar 
os momentos bons com 
mais profundidade e os 
momentos difíceis com 
maior serenidade. Assim, 
nosso ânimo fica predispos-
to a aproveitar os períodos 
de prosperidade, alegria e 
saúde; da mesma maneira 
como nos preparamos, sem 
ansiedade, para as fases de 
dificuldade, tristeza e do-
ença. Isso tudo cercado de 
boas amizades e meditação.

São três referenciais 
de busca da felicidade. Ne-
nhum deles, certamente, 
capaz de nos dar todas as 
respostas. Mas pelo menos 
nos oferecem caminhos. O 
leitor certamente terá en-
contrado pontos de contato 
entre as comunidades con-
temporâneas, as medievais 
e as antigas. Talvez pelo fato 
de que, apesar da força do 
modo de vida que impera 
em uma época, habita em 
nós um anseio por autenti-
cidade, por profundidade. 
Talvez haja, nas brechas do 
cotidiano e nas “falhas do 
sistema”, trilhas possíveis de 
uma existência alternativa.
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Aníbal Gonçalves

Porque escrevo...
São tantos os motivos porque eu escrevo... Escrevo 

para desafogar um sentimento que corrói e que precisa 
vazar. Por saudade de minha Coroaci ou melancolia. Por 
desassossego. Para afastar a ansiedade. 

Escrevo para expandir o espaço do sonhar. Para 
transformar o mundo lançando grãos de idéias que irão 
sedimentar outras tantas a espraiar pelos caminhos da 
transformação. Ou seria da autotransformação? 

Escrevo porque assim me sinto vivo. Ah!... uma con-
fissão: sou daqueles que precisam de um beliscão todos 
os dias para se sentirem vivos. Porque respiro - já ouvi 
um poeta dizer. Escrevo porque escrevo. 

Escrevo para sensibilizar você. Para aturdi-lo, aturdi-la. Para 
provocar sensações diversas. Contraditórias, por que não? 

Talvez eu escreva para preencher o que falta. Para dar 
significado à existência. Quem sabe, para construir a 
minha própria identidade e reduzir a minha inexorável 
fragmentação. Escrevo para dialogar. Conseguir amigos. 
Aliviar a solidão. Ah!... a solidão. 

E ela me diz que agora existe para me atormentar no bom 
sentido, dando-me um cheiro, deixando-me arrepiado.

Escrevo sem pretensão alguma, só pelo desejo de brincar, de 
entreter, de comprazer. Clarice Lispector, por exemplo, avisa: 
“Escrevo porque encontro nisso um prazer que não consigo 
traduzir. Não sou pretensiosa. Escrevo para mim, para que eu 
sinta a minha alma falando e cantando, às vezes chorando...”

Pela busca da beleza, da ética e da estética, eu escrevo. 
Nesse propósito, Cora Coralina pretendia, no texto imprevis-
to, “atingir a perfeição inalcançável”. Ah!... e, claro, escrevo 
também por vaidade. Quem não nutre, mesmo que no recôn-
dito da alma, o desejo de merecer a admiração de alguém? 

Um pouco de tudo isso me move a escrever. 
Mas ainda resta contar um segredo para você. 
Existe uma última motivação, pouco confessada por quem 

escreve: escreve-se pelo apego à vida, na tentativa vã de afu-
gentar a morte. Ah!.. que vontade de permanecer!... Esticar 
a palavra, postergar o fim. Sem esgarçar, sem esmorecer! 
Transcender o hoje no leitor do amanhã. Ele, do outro lado da 
margem, debruçado sobre essas linhas, a entrever o momento 
em que escrevo. Quem sabe, sorri o leitor [a leitora] ou não; 
restrinja-se a franzir a testa... Incompreensão, rejeição? Pouco 
importa. Ainda assim, me agarro, ao meu bote de salvação!

Da série: Os fins justificam os meios
Enquanto isso, em Teófilo Otoni, a 
coligação entre PT e Democratas...

Onde pega 1
No dia 13 de Outubro, o 
prefeito de Teófilo Otoni, 
Daniel Sucupira (PT), foi 
sabatinado pelo âncora do 
programa Contraponto (98 
FM, 19h), Alan Martuchelle, 
que indagou ao alcaide sobre 
o excessivo número de cargos 
Comissionados na prefeitura 
local. Martuchelle citou dados 
do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-MG), revelando 
que Teófilo Otoni, com 140 
mil habitantes, possui mais 
cargos Comissionados de 
Recrutamento Amplo do que 
Ipatinga (261 mil habitantes). 
E informou ao prefeito que 
Teófilo Otoni possui apenas 
16 cargos Comissionados a 
menos do que Governador 
Valadares, que tem o dobro 
(281 mil habitantes) da po-
pulação teofilotonense. A 
resposta do prefeito petista foi 
perguntar a quem o sabatina-
va sobre o números de cargos 
efetivos em Valadares.

Onde pega 2
A grande pauta do ano, sem 
dúvida, será mesmo a eleição 
municipal. E, tudo indica 
que, os brasileiros irão para 
a urna, este ano, com muito 
mais maturidade em relação 
à responsabilidade de bem 
escolher seus dirigentes. O 
poder local é muito mais 
próximo do cidadão permi-
tindo a este uma maior pos-
sibilidade de realizar uma 
avaliação mais abalizada. 
Ao que tudo indica, valerá 
menos a ideologia e mais a 
capacidade dos candidatos a 
gestor em convencerem os 
eleitores de que têm com-
petência para enfrentar os 
desafios já conhecidos.
Onde pega 3
Em um vídeo que circula pelas 
redes sociais, o prefeito Daniel 
Sucupira (PT) diz que sonhou 
que iria asfaltar o bairro 
Novo Horizonte. E realmente 
o fez... com asfalto de péssi-
ma qualidade, apelidado pela 
população local de “asfalto-
-farinha”, que logo depois 
teve que ser restaurado.

Prof. João Victor Leite Dias, Doutor em Doenças Infeccio-
sas e Parasitárias pelo Instituto René Rachou – Fiocruz, 
Diretor da Faculdade de Medicina do Mucuri (FAMMUC)  
e Membro da Coordenação Geral do Comitê Técnico 
Científico Multidisciplinar / CTCM – UFVJM – Campus 
Mucuri, também participou, via on-line, da entrevista ao 
Encontro Marcado na sexta-feira (09/10), imformando so-
bre a implantação do Laboratório de Biologia Molecular da 
UFVJM em Teófilo Otoni e esclarecendo sobre a Covid-19.

“Para termos um sentido de quem somos, temos de dispor de 
uma noção de como viemos a ser e para onde estamos indo.”
Charles Taylor, filósofo contemporâneo nascido na cidade de 
Montreal, no Canadá.

“De repente do riso fez-se o pranto (...) De repen-
te da calma fez-se o vento (...) E da paixão fez-se o 
pressentimento/E do momento imóvel fez-se o drama/ De 
repente não mais que de repente/Fez-se de triste o que 
se fez amante/E de sozinho o que se fez contente (...).”
Vinicius de Moraes (1913-1980), poeta, dramaturgo, jornalista, 
diplomata, cantor e compositor brasileiro, in “Soneto da 
Separação”.
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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). 

Prof. Leonel de Oliveira Pinheiro, Doutorando em Sociologia 
(FCSH da UNL – Universidade Nova de Lisboa, Portugal ) e 
Membro da Coordenação Geral do Comitê Técnico Científico 
Multidisciplinar/CTCM – UFVJM – Campus Mucuri, durante 
entrevista ao vivo e presencial ao Encontro Marcado (98 FM) 
na sexta-feira (09/10), destacando a implantação do Labo-
ratório de Biologia Molecular da UFVJM em Teófilo Otoni.

Janaína Mendonça Pereira, bióloga, ex-supervisora regional 
do IEF-MG, atual secretária de Meio Ambiente e de Agrope-
cuária de Teófilo Otoni e presidente do Comitê da Bacia Hidro-
gráfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri (CBH Mucuri), 
durante entrevista ao vivo ao Encontro Marcado nesta terça-
-feira (13/10), esclarecendo sobre queimadas e Coleta Seletiva.

Leonardo Martins Pacheco, sócio-proprietário da Gráfica Modelo 
(Teófilo Otoni), durante entrevista ao vivo ao Encontro Marcado 
na quarta-feira (07/10), destacando a gestão da empresa durante 
a pandemia e informando sobre os seus avanços tecnológicos, que 
proporcionam mais qualidade, agilidade e preços mais acessíveis.

Trycia Murta, representante do Colegiado Municipal de Pro-
teção Animal de Teófilo Otoni, durante entrevista ao vivo ao 
Encontro Marcado (98 FM), na quinta-feira (08/10), destacando 
o Voto Consciente pelos Animais. Saiba mais: linktr.ee/pam.to
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Gerais
Em palestra na FIEMG, 
ministro Braga Netto 

destaca as ações federais 
para a retomada da 
economia brasileira

O ministro-chefe da 
Casa Civil da Presidência 
da República, Braga Netto, 
destacou as ações do gover-
no federal no enfrentamento 
à Covid-19 e o cenário de 
recuperação da economia 
brasileira em palestra pro-
movida pela Federação das 
Indústrias de Minas Gerais 
(FIEMG), nesta quarta-
-feira (14/10), em Belo 
Horizonte. O evento contou 
com a presença do presi-
dente da Federação, Flávio 
Roscoe, do governador 
de Minas Gerais, Romeu 
Zema, do vice-governador 
do estado, Paulo Brant, do 
senador Antonio Anastasia 
e lideranças empresariais.

Em sua fala, Braga 
Netto destacou a atuação 
da Casa Civil como centro 
de governo e as ações de-
sempenhadas pela pasta na 
coordenação, integração e 
monitoramento das ações 
do governo federal. Desde 
março, a Casa Civil coorde-
na o Comitê de Crise para a 
Supervisão e Monitoramento 
dos Impactos da Covid-19 e 
o Centro de Coordenação de 
Operações, instituídos pelo 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, para miti-
gar os efeitos da pandemia.

"Agradeço a oportuni-
dade de poder trazer uma 
mensagem de otimismo. 
Muitas vezes, por causa das 
notícias, esse otimismo se 
perde. Viemos mostrar que 
o país está no rumo certo e 
o governo federal está preo-
cupado com a retomada do 
crescimento econômico. O 
presidente Bolsonaro nos 
deu diretrizes claras de que é 
importante não só preservar 
a vida, mas também o tra-
balho", pontuou o ministro-
-chefe da Casa Civil.

Ações - O governo fede-
ral destinou, até o momento, 
mais de R$ 590 bilhões 
para combater a Covid-19 
e anunciou mais de 7 mil 
medidas de enfrentamento 
à pandemia, em especial, o 
apoio aos mais vulneráveis, 
o pagamento do Auxílio 
Emergencial a 67 milhões 
de brasileiros, a preservação 
de 18,5 milhões de empre-
gos e o a concessão de li-
nhas de crédito que somam 
mais de R$ 100 bilhões para 
auxiliar empresas a mante-
rem as suas atividades.

Para apoiar o estado de 
Minas Gerais e os municí-
pios mineiros na pandemia, 

repassou R$ 10,3 bilhões. 
Foram habilitados 1.348 
novos leitos de UTI, e dis-
tribuídos 914 respiradores, 
1,4 milhão de testes (rápidos 
e RT-PCR) para detecção 
da doença, 1,8 milhão de 
comprimidos de medi-
camentos e entregues 29 
milhões de Equipamentos 
de Proteção Individual 
(EPIs), incluindo másca-
ras, luvas e álcool em gel.

Apoio ao setor pro-
dutivo - Dentre as diversas 
ações para o enfrentamento 
e mitigação de danos decor-
rentes da pandemia, o pre-
sidente da FIEMG, Flávio 
Roscoe, enalteceu a postura 
do governo federal de apoio 
e estímulo à preservação da 
atividade econômica.

"O setor produtivo foi 
ouvido e não temos o que 
nos queixar. Precisamos 
reconhecer o amplo leque de 
ações do governo federal e 
do Congresso Nacional para 
reduzir os potenciais danos 
na economia e na vida dos 
cidadãos. Essa sintonia com 
o governo federal é que vai 
permitir que o Brasil lidere 
a retomada econômica no 
mundo", reforçou Roscoe.

Recuperação - Braga 
Netto também destacou a 
atual convergência do Bra-
sil com a Organização para 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), 
o grupo de países desenvol-
vidos. A entidade tem feito 
análises e recomendações 
para auxiliar os países a 
superar os desafios impostos 
pelo coronavírus. De acordo 
com o ministro, o governo 
brasileiro tem incorporado 
em suas políticas essas 
recomendações de modo a 
promover mais rapidamente 
a recuperação econômica do 
Brasil. Segundo o relatório 
da OCDE referente ao mês 
de agosto, o Brasil figurou 
como o único país entre as 
grandes nações que apre-
sentou "fortalecimento con-
tínuo" em relação ao ritmo 

de retomada da economia.
Por fim, Braga Netto 

apresentou aos participan-
tes as diretrizes do plano 
de retomada da economia 
do governo federal que em-
pregou uma ferramenta de 
priorização de projetos para 
recuperação mais célere 
da economia no período 
pós-pandemia. O Plano é 
composto por dois eixos: 
Ordem e Progresso. No 
eixo Ordem, o planejamento 
prevê ações de reestrutura-
ção e desburocratização do 
Estado que visam à atração 
de novos investidores. Já 
no eixo Progresso estão 
contempladas a realização 
de obras públicas já mobi-
lizadas e obras com capital 
privado. Segundo Braga 
Netto, o plano selecionará 
projetos de alto potencial 
de geração de emprego e 
renda, dentro da lógica de 
recuperação mais célere 
da atividade econômica 
alinhados com o plano de 
governo "Caminho da Pros-
peridade". A estimativa de 
atração de investimentos 
privados é de mais de R$ 1 
trilhão em uma década.

Em favor da socieda-
de - A FIEMG foi a entida-
de mais atuante no Brasil, 
em volume de iniciativas, 
no enfrentamento da Co-
vid-19. A entidade doou 
1.700 respiradores fabrica-
dos pela empresa mineira 
de soluções tecnológicas 
Tacom, que estão sendo dis-
tribuídos a hospitais e mu-
nicípios em todo o estado; 
a mobilização de recursos 
para o desenvolvimento de 
vacina contra a Covid-19, 
a suspensão do cronograma 
de novas implantações do 
eSocial e as orientações da 
FIEMG para os empresários 
sobre a vigência da LGPD 
(Lei Geral de Proteção de 
Dados) têm beneficiado 
o segmento industrial e a 
sociedade em geral. (Fotos: 
Sebastião Jacinto Júnior – 
Jornalismo FIEMG).

Saldo de formalizações 
de MEI em setembro é 

recorde em Minas Gerais

Minas Gerais já re-
úne 1.232.139 microem-
preendedores individuais 
(MEI), cerca de 11% do 
total de formalizados em 
todo o país. Entre janeiro 
e setembro de 2020 foram 
registrados 158.973 MEI 
no estado, um aumento 
de 14,9% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. “O MEI já re-
presenta 61% dos peque-
nos negócios em Minas 
Gerais e tem sido uma 
alternativa para quem 
perdeu o emprego ou 
precisou adequar o porte 
do negócio por conta dos 
impactos da pandemia”, 
explica Afonso Maria 
Rocha, superintendente 
do Sebrae Minas.

Em setembro, foram 
21.671 novos registros 
de MEI em Minas Ge-
rais, 38% a mais que no 
mesmo mês do ano pas-
sado. “É um saldo recor-
de de formalizações este 
ano”, completa Rocha.

Entre as atividades 
com o maior número de 
formalizados em setem-
bro está a de comércio 
varejista de artigos do 
vestuário e acessórios, 
com um saldo total de 
88.287 registros, cerca 
de 14% a mais que em 
setembro de 2019. En-
tre janeiro e setembro, 
houve 8.369 formali-
zações nessa atividade, 
um aumento de 10% em 
relação ao mesmo perío-
do do ano passado. “Por 
conta do fechamento 

das lojas físicas, vários 
empreendedores optaram 
pelo reenquadramento 
como MEI, para reduzir 
despesas com o pagamen-
to de aluguel do ponto 
comercial e com tribu-
tos, já que o faturamento 
também despencou no 
período”, avalia Rocha.

Outra atividade que se 
encaixa nessa situação é a 
de bares e outros estabe-
lecimentos especializados 
em servir bebidas, sem e 
com entretenimento. A 
atividade totalizou 29.610 
registros em setembro, 
um aumento de 10% em 
relação ao mesmo mês do 
ano passado. “Esse cresci-
mento pode ser explicado 
pela migração de empresas 
de micro e pequeno porte 
(MPE) para MEI, já que 
houve restrições para o fun-
cionamento desse tipo de 
estabelecimento, que não 
se enquadra entre as ativi-
dades essenciais”, comple-
ta o superintendente.

Marketing para o 
MEI - Segundo pesqui-
sa* do Sebrae, entre os 

10% dos pequenos negó-
cios de Minas Gerais que 
conseguiram aumentar as 
vendas em agosto, 33% 
atribuíram os bons re-
sultados às estratégias de 
vendas on-line. Outros 
34% dos empreendedo-
res ouvidos na pesquisa 
ainda não vendem pela 
internet ou não sabem 
como aplicar o marketing 
digital aos negócios.

Para apoiar os micro-
empreendedores indivi-
duais (MEI) sobre como 
melhorar as estratégias de 
marketing e vender mais, 
o Sebrae Minas realiza, 
entre os dias 12 e 23/10, 
a 3ª temporada do Sebrae 
Responde, com o tema: 
Mercado e Vendas. A 
programação é 100% on-
-line e gratuita. Informa-
ções e inscrição: www.
sebrae.com.br/minasge-
rais e 0800 570 0800.

*Pesquisa O impacto 
da pandemia de corona-
vírus nos pequenos ne-
gócios – 7ª edição (27 a 
31/08/20). (Assessoria de 
Imprensa Sebrae Minas).

São mais de 158 mil registros este ano, quase 15% a 
mais que no mesmo período de 2019

Ministro-chefe da Casa Civil destacou também as iniciativas
 para o enfrentamento à Covid-19 (Coronavírus)
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Gerais
Cemig orienta sobre 

como proceder em caso 
de furto de fiação em 
instalação do cliente

O furto de fiação em 
instalações elétricas de 
residências e comércios é 
uma prática que interrom-
pe de forma inesperada o 
fornecimento de energia 
no imóvel do cliente. Para 
agilizar o processo de reli-
gação da energia, a Cemig 
informa que é necessário 
realizar alguns procedi-
mentos, conforme a seguir.

Confirmada a falta 
de energia, o cliente deve 
registrar pedido para essa 
finalidade na Cemig, por 
meio de seus canais de 
atendimento. Uma equipe 
da empresa vai ao local e, 
sendo constatado o furto 
de fiação em alguma parte 
da instalação do cliente, a 
energia da rede da Cemig 
é desligada para eliminar 
o risco de acidentes. Des-
sa forma, um eletricista 
de confiança do morador 
ou proprietário do imóvel 
poderá providenciar a re-

posição dos fios roubados.
Por questões de segu-

rança, o profissional que 
irá repor os cabos somente 
deve atuar depois que a 
Cemig desligar a energia 
e informar ao cliente. É 
importante esclarecer que 
após o furto, a instalação 
interna estará sem energia, 
mas a rede da Cemig per-
manece energizada e, por 
essa razão, e para garantir 
a segurança de todos, a 
empresa deve ser comu-
nicada para que proceda a 
desconexão do padrão de 
entrada da instalação com 
a sua rede elétrica. Ou seja, 
em nenhuma hipótese o 
cliente ou alguém indicado 
por ele deve se arriscar e 
trabalhar no padrão antes 
da atuação da Cemig.

Feita a reposição dos 
cabos, o cliente deve soli-
citar à Cemig, por meio de 
seus canais de atendimen-
to, a religação da energia 

após o “corte para con-
serto”. A partir do registro 
do pedido, uma equipe da 
companhia vai ao local 
para religar a energia e nor-
malizar o fornecimento.

A empresa alerta para 
os perigos que as pessoas 
que realizam furtos estão 
sujeitos. Além dos trans-
tornos à população, essa 
pratica criminosa pode 
causar acidentes graves, 
morte ou sequelas ir-
reversíveis para quem 
tentar o furto dos equi-
pamentos e estruturas da 
rede de energia, sejam 
elas da Cemig ou de par-
ticulares. A Cemig ofere-
ce acesso aos seus servi-
ços e informações pelos 
canais de atendimen-
to Cemig Atende Web 
(www.cemig.com.br) , 
aplicativo Cemig Atende, 
disponível para Android 
e IOS, e o Fale com a 
Cemig - telefone 116.

“Ciência e Fé promovendo 
Esperança para vencer 
a pandemia do novo 

coronavírus” é o tema da live 
dos 20 anos do Fórum Mundial 

Espírito e Ciência, da LBV

Nos dias 19 e 20 de 
outubro, às 19h30, ocorrerá a 
live com o tema “Ciência e Fé 
promovendo Esperança para 
vencer a pandemia do novo 
coronavírus”, que vai discu-
tir os anseios da sociedade 
frente ao papel da Ciência e 
da Religião no contexto da 
pandemia da Covid-19.

Realizado pela Legião 
da Boa Vontade desde outu-
bro de 2000, o Fórum Mun-
dial Espírito e Ciência, da 
LBV está completando 20 
anos e visa promover um de-
bate amplo e fraterno acerca 
dos estudos sobre o papel da 
religiosidade no enfrenta-
mento do luto e dos desafios 
causados pela pandemia. O 
encontro que integra a série 
de eventos alusivos aos 70 
anos da LBV e aos 31 anos 
do Templo da Boa Vontade 
(TBV), em Brasília/DF, terá 
a participação de cientistas e 
religiosos, que apresentarão 
suas contribuições acerca da 
temática, entre eles:

— Kenneth Pargament, 
psicólogo clínico e professor 
emérito de Psicologia na 
Universidade Estadual de 
Bowling Green, em Ohio, 
EUA. É uma das maiores au-
toridades do mundo no estudo 
sobre a relação entre Reli-
gião e Saúde Mental. Autor 
do livro The Psychology of 
Religionand Coping: Theory, 
Research, Practice [A Psico-
logia da Religião e coping: 
teoria, pesquisa e prática], é 
“a melhor referência de seu 
gênero para terapeutas no 
exercício de sua profissão”.

— Patrick Drouot, físico 
e pesquisador francês, doutor 
pela Universidade de Colum-
bia, em Nova York, EUA. 
Considerado um dos principais 
cientistas estudiosos de con-
teúdos espirituais do mundo, 
foi palestrante da primeira 
sessão plenária do Fórum 
Mundial Espírito e Ciência, 
da LBV, em outubro de 2000.

— Ester Sabino, imuno-
logista brasileira e professora 
associada do Departamento 
de Moléstias Infecciosas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(USP). É diretora do Instituto 
de Medicina Tropical (IMT) da 
USP e coordenadora do Centro 
Conjunto Brasil-Reino Unido 
para Descoberta, Diagnóstico, 
Genômica e Epidemiologia 
de Arbovírus (Cadde). Coor-
denou a primeira equipe no 
mundo a realizar o sequencia-
mento do genoma do novo co-
ronavírus, em março de 2020.

— Émerson Damásio, 
ministro-pregador da Reli-
gião de Deus, do Cristo e do 
Espírito Santo, sendo também 
seu diretor administrativo 
no Brasil e no exterior. É 

pós-graduado em Ciência da 
Religião, membro do Comitê 
Nacional de Respeito à Di-
versidade Religiosa e apre-
sentador de programas na Boa 
Vontade TV e na Super Rede 
Boa Vontade de Rádio.

— Egbon mi Conceição 
Reis d’Ogún, sacerdotisa das 
tradições de matriz africana. 
Coordenadora estadual do 
Instituto Nacional de Tradi-
ção e Cultura Afro-Brasilei-
ra (Intecab-SP).

— Alexander Moreira-Al-
meida, professor de Psiquiatria 
da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), fundador 
e diretor do Núcleo de Pesquisa 
em Espiritualidade e Saúde 
(Nupes). Coordenador das se-
ções em Espiritualidade e Psi-
quiatria da Associação Mundial 
de Psiquiatria e da Associação 
Brasileira de Psiquiatria.

— Marta Helena de Frei-
tas, doutora em Psicologia 
pela Universidade de Brasília 
(UnB) e professora adjun-
ta da Universidade Católica 
de Brasília (UCB), atuando 
no programa de mestrado e 
de doutorado em Psicologia. 
Possui pós-doutorado pelo 
Departamento de Estudos Re-
ligiosos, da Escola Europeia de 
Cultura e Línguas, da Univer-
sidade de Kent, em Canterbury, 
Reino Unido, e pelo Programa 
Doutoral em Psicologia da 
Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da Uni-
versidade do Porto, Portugal.

— Mario Peres, médico 
e neurologista, é pesquisador 
sênior do Hospital Israelita 
Albert Einstein, professor de 
pós-graduação no Instituto de 
Psiquiatria da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP) e da Facul-
dade Israelita de Ciências da 
Saúde Albert Einstein.

— Ricardo Mário Gon-
çalves, monge budista da Ver-
dadeira Escola da Terra Pura. 
Doutor e livre-docente em 

História pela Universidade de 
São Paulo (USP). Membro da 
Associação Religiosa Nambei 
Honganji Brasil Betsuin.

— José Luiz Goldfarb, 
doutor em História da Ci-
ência pela Universidade de 
São Paulo (USP), professor 
da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-SP) e editor da 
Educ (Editora da PUC-SP). 
É diretor de Cultura Judaica 
e também diretor de culto da 
sinagoga da Associação Bra-
sileira “A Hebraica” de São 
Paulo. É membro do Conselho 
Deliberativo da Associação 
Amigos do Museu Judaico de 
São Paulo e coordena vários 
projetos culturais no Museu 
da Imagem e do Som (MIS). 
É também membro honorá-
rio da Academia Paulista de 
Educação. As inscrições serão 
abertas em breve. Outras in-
formações podem ser obtidas 
via e-mail forumespiritoe-
ciencia@lbv.org.br.

Fórum Mundial Es-
pírito e Ciência, da LBV 
- Criado no ano 2000 pelo 
diretor-presidente da Legião 
da Boa Vontade, o jornalista e 
escritor José de Paiva Netto, o 
Fórum Mundial Espírito e Ci-
ência, da LBV, visa estimular 
a implementação de propostas 
no campo pragmático das 
realizações da sociedade ci-
vil, trazendo as contribuições 
das diversas áreas do saber 
espiritual e humano para a 
construção de uma sociedade 
mais solidária, altruística 
e ecumênica. O evento foi 
realizado pela primeira vez 
no Parlamento Mundial da 
Fraternidade Ecumênica, o 
ParlaMundi da LBV, em Bra-
sília/DF, local que, desde en-
tão, tem sediado esse espaço 
de debates totalmente novo e 
inovador, oferecendo aos mais 
variados setores do conheci-
mento humano oportunidades 
de discutir os maiores pro-
blemas que afligem o mundo. 

Evento on-line reunirá cientistas e religiosos para debater o assunto, além 
de contar com a participação de pessoas de várias partes do mundo

Eletricistas da Cemig realizam inspeção em medidor de energia
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Segurança Pública
Cigano Adauto Silva, de 56 

anos é assassinado a tiros no 
município de Águas Formosas

Homem morre em grave 
acidente com trator na 
zona rural de Ataléia

Cinco pessoas são presas 
em operação da Polícia 

Civil na cidade de Araçuaí

O acidente ocorreu nes-
ta quinta-feira (15/10), na 
Rua João Coelho, Distrito 
de Fidelândia, município 
de Ataléia. A Polícia Militar 
registrou o fato, e no local 
deparou com um trator tom-
bado no meio da via estando 
debaixo a vítima Paulo Sér-
gio Rodrigues de Almeida, 
de 50 anos, coberto por um 
lençol e já sem vida confor-
me atestado por uma médica 
que compareceu ao local na 
tentativa de prestar socorro.

De acordo com B.P.M., 
de 29 anos, ele vinha de 
passageiro junto a K.E.F.S., 
de 18 anos, no veículo con-
duzido por Paulo Sérgio 
sentido fazenda Boa Vista a 
Fidelândia, que ao descerem 
pela estrada conhecida por 
“Morro de Dona Deuzita”, 
próximo ao distrito, local de 
acesso restrito a uma fazen-
da ou sítio, ao passarem por 
um quebra-molas, o veículo 

Um homem de 56 anos 
foi assassinado a tiros 
nesta quinta-feira (15/10), 
em Águas Formosas, na 
Avenida Belo Horizonte, 
dentro do Posto Quatro 
Rodas. O assessor de co-
municação organizacional 
da 24ª Cia PM Ind., tenente 
Paulo Ramos informou 
que trata-se de um cigano 
de 55 anos, identificado 
por Adauto Silva, que re-
sidia na Rua Rio de Janei-
ro, Bairro Mário Caires, 
em Águas Formosas.

Segundo o tenente, a 
vítima estava dentro do 
seu veículo Ranger de cor 

branca, placa QUR-5161/
Teófilo Otoni, estacionado 
no posto quando chegaram 
duas pessoas a bordo de 
uma motocicleta ainda não 
identificada. O passageiro 
efetuou vários tiros contra 
Adauto que morreu no 
local. Após o crime os 
autores fugiram pela con-
tramão de direção e até o 
fechamento da ocorrência 
não foram localizados 
nem identificados.

“A polícia busca in-
formações, estamos com 
equipe em campo buscan-
do autoria desse delito. O 
comandante da unidade já 

deslocou com duas equipes 
do Tático Móvel em apoio 
pra fazer frente a esses 
acontecimentos da cidade 
de Águas Formosas”, disse 
o tenente Paulo Ramos. 
Após perícia no local o 
corpo de Adauto Silva 
foi encaminhado ao IML 
de Teófilo Otoni para ser 
necropsiado. Foram cons-
tatados diversas perfura-
ções no corpo por projétil 
calibre 40. Foram recolhi-
das 11 cápsulas calibre 40 
no local. As câmeras de 
monitoramento do posto 
filmaram a ação dos auto-
res. (Fotos: Divulgação).

passou a aumentar descon-
troladamente a velocidade.

B.P.M disse que ele 
pulou do veículo, alguns 
metros à frente K.E.F.S foi 
arremessado, ficando ainda 
Paulo Sérgio, momento 
em que o trator tombou, 
partindo ao meio, ficando 
o Paulo imprensado entre 
o chão e o trator que ficou 
sobre o tórax dele. Disse 
que populares consegui-
ram retirar a vítima ainda 
com vida, mas que logo 
em seguida desfaleceu. O 

corpo de Paulo Sérgio foi 
removido ao IML de Teó-
filo Otoni para necropsia.

Segundo a ocorrência 
policial, J.V.S., 64 anos, 
proprietário do trator, in-
formou que possui o veí-
culo há mais de 40 anos, 
que não possuía qualquer 
documentação do mesmo 
no momento, que o trator 
não apresentava qual-
quer defeito mecânico 
e que Paulo Sérgio lhe 
prestava um favor devido 
ele estar impossibilitado.

A Policia Civil desenca-
deou nesta manhã de quinta-
-feira (15/10), na cidade 
de Araçuaí, uma operação 
visando a desarticulação de 
uma organização criminosa 
responsável pelo tráfico 
de drogas em uma região 
conhecida por Baixada. A 
operação teve a participa-
ção de 36 policiais civis, 10 
viaturas e o canil da Policia 
Civil de Minas Gerais.

Durante o cumprimen-
to das diligências cinco 
pessoas foram presas, se-
gundo a Polícia Civil, elas 

eram responsáveis por 
organizar a distribuição de 
drogas e a prática de outros 
crimes. Após meses de 
investigações foi possível 
identificar a participação 
ativa deles na movimen-
tação do tráfico na região. 
Foram presos 04 homens, 
com idades entre 23 e 34 
anos e uma mulher de 45.

Os investigados pos-
suem diversas passagens 
pela polícia, incluindo 
crimes graves, como ho-
micídios, tráfico de drogas 
e associação para o tráfico. 

Os cães da Policia Civil 
também participaram da 
operação e nas buscas. 
Eles são treinados para lo-
calizar drogas e fugitivos. 

Durante as buscas 
ainda foram localizadas 
porções de maconha e 
cocaína, além de uma 
quantia aproximada de 
R$ 1.400,00. As pessoas 
detidas nesta operação se-
riam encaminhadas para o 
presídio de Teófilo Otoni. 
(Informações/Fotos: As-
sessoria de comunicação 
da PCMG/ Teófilo Otoni).

19º BPM de Teófilo Otoni 
apresenta balanço das 

ocorrências destaque no 
feriado da padroeira

A Polícia Militar fa-
zendo valer de sua missão 
constitucional de polícia 
ostensiva e preservação 
da ordem pública e com 
o objetivo de aumentar 
a sensação de segurança 
durante o feriado realizou 
operações que culmi-
naram na apreensão de 
drogas, armas de fogo e 
prisão de infratores. Na 
sexta-feira (09/10), foi 
apreendido um tablete de 
maconha na zona norte 
de Teófilo Otoni numa 
localidade conhecida 
pela comercialização 
de entorpecentes.

No sábado (10), 
foram desencadeadas 
ações de repressão quali-
ficada ao tráfico na zona 
rural e em um badalado 
estabelecimento comer-
cial noturno situado no 
centro de Teófilo Otoni 
sendo aprendidas 39 

buchas de maconha, 02 
tabletes da mesma subs-
tância, uma porção de 
haxixe, 15 pinos de coca-
ína, 28 pedras de crack e 
R$76 oriundos da venda 
de drogas. Três pessoas 
foram presas pelo crime 
de tráfico de drogas.

Na segunda-feira 
(12), foram realizados 
trabalhos com o objetivo 
de reprimir o crime de 
posse ilegal de armas de 
fogo, sendo apreendidas 
em Itambacuri 02 armas 
de fogo que foram utiliza-

das pelo autor preso, em 
crime de ameaça. Ainda 
no dia 12, na zona norte 
de Teófilo Otoni foi preso 
um foragido da justiça 
que estava homiziado em 
um bairro na região sul. 
Ele responde processo 
pelo crime de tráfico de 
drogas. O período trans-
correu sem transtornos 
levando paz e tranquili-
dade para a população da 
área do 19º Batalhão de 
Polícia Militar. (Assesso-
ria de comunicação orga-
nizacional do 19º BPM).

O cigano estava em seu veículo em um posto de combustíveis quando os autores do crime chegaram
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EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012353 - DYOGO VIANA MARTINS DE SOUZA, solteiro, maior, 

fi scal de prevenção, nascido em 10/06/1988, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua William de Oliveira 
Horta, 874, Bairro São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CARLOS 
RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA e CLAUDIA APARECIDA VIA-
NA MARTINS; e RAQUEL RIBEIRO PORTUGAL, solteira, maior, 
enfermeira, nascida em 26/07/1978, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Santos Dumont, 49, Bairro São 
Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de NILTON ANTONIO PORTUGAL 
e MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO PORTUGAL; 

012354 - ALAN DE MOURA CORRÊA, solteiro, maior, eletricista, 
nascido em 10/04/1978, na Casa de Saúde N. S. de Fátima, natural de 
Teresópolis-RJ, residente na Rua Tônico Fernandes, 331, Bairro Altino 
Barbosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LEDEMIR CORRÊA e ROSE-
LENI DE MOURA CORRÊA; e FABRICIA LEMOS DE OLIVEIRA, 
divorciada, operadora de caixa, nascida em 27/12/1983, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Tônico Fernandes, 
331, Bairro Altino Barbosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MANOEL 
GENUINO DE OLIVEIRA e ROSADELIA LEMOS DE OLIVEIRA; 

012355 - RODRIGO RAMOS SANTOS, divorciado, maior, gari, 
nascido em 11/06/1985, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua das Camomilas, 02, Bairro Pindorama, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e MARIA DO ROSÁRIO RAMOS SAN-
TOS; e LIDAIANE DE SOUSA PASSOS, solteira, maior, babá, nascida 
em 26/04/1991, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Castanheiras, 338, Bairro Alegria, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de e RITA DE CASSIA DE SOUSA PASSOS; 

012356 - HADAILTON AMARAL JÚNIOR, solteiro, maior, mé-
dico, nascido em 26/03/1986, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Avenida Visconde do Rio Branco, 1092, Centro, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de HADAILTON AMARAL RODRIGUES e 
MARIA EVANGELISTA AMARAL; e SARAH RIBEIRO OLIVEIRA, 
solteira, maior, servidora pública federal, nascida em 10/06/1992, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
Dom Lucas Moreira Neves, 50, Bairro Funcionários, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de FLORINDO SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO e RONEIDE 
RIBEIRO OLIVEIRA; 

012357 - VALDEY FERREIRA OLIVEIRA SANTOS, solteiro, 
maior, fi scal, nascido em 21/11/1993, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Mathias Rhis, 114, Bairro Mati-
nha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de NATALINO FERREIRA DA SILVA e 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS; e MARIANE PEREI-
RA MIRANDA, solteira, maior, professora, nascida em 13/09/1995, no 
Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Avenida 
Santana, 798, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MANOEL 
GOMES MIRANDA e MARIA DE LOURDES PEREIRA MIRANDA; 

Teófi lo Otoni-MG 13/10/2020
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12353 a 12357

012358 - MATHEUS LAUBE CAJAIBA, solteiro, maior, advogado, 
nascido em 27/11/1993, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Professor Carmo, 35, Bairro Doutor Laerte 
Laender, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ ROBERTO CAJAIBA 
DE OLIVEIRA e DIONE LAUBE CAJAIBA; e LARA BAÍA ALVES 
FRANCISCO, solteira, maior, estudante, nascida em 12/05/1995, no Hos-
pital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Hermann 
Schroeder, 233, Bairro Grão Pará, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GILMAR 
FRANCISCO DE OLIVEIRA e ADRIANA BAÍA ALVES FRANCISCO; 

012359 - OTÁVIO JOSÉ FERREIRA GOMES, solteiro, maior, 
despachante, nascido em 16/05/1996, no Hospital Regional do Mucuri, 
natural de Nanuque-MG, residente na Rua Frei Gonzaga, 49, Centro, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ORLANDO JOSÉ GOMES e MARIA DE 
JESUS FERREIRA GOMES; e KEYLLA SANTOS SOUZA, solteira, 
maior, técnica em enfermagem, nascida em 02/03/1995, no Hospital São 
Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Maria Gomes dos 
Santos, 129, Bairro Frei Dimas, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ILDEU JA-
QUES PEREIRA DE SOUZA e TANIA APARECIDA SANTOS COSTA; 

012360 - MÁRCIO FERREIRA DIAS JÚNIOR, solteiro, maior, téc-
nico em informática, nascido em 13/06/1998, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Quinze de Novembro, 112, 
Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MÁRCIO FERREI-
RA DIAS e CLEUCIA PEREIRA DE MATOS; e ANA BRENDA DOS 
SANTOS GONÇALVES, solteira, maior, do lar, nascida em 03/02/1998, 
no Hospital São Vicente de Paulo, natural de Itambacuri-MG, residente 
na Rua Quinze de Novembro, 112, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de EDMUNDO GONÇALVES DE SOUZA e MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS; 

Teófi lo Otoni-MG 14/10/2020
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12358 a 12360
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Centro Estadual de Atenção 
Especializada (CEAE) promove evento 

alusivo à Campanha Outubro Rosa

Teófilo Otoni - O Cen-
tro Estadual de Atenção 
Especializada (CEAE / CIS-
-EVMJ) promoveu na quar-
ta-feira (14/10/2020), um 
evento com atrações alusi-
vas à campanha “Outubro 
Rosa”, com participação do 
grupo Mulheres de Fé. “Foi 
uma manhã muito agradá-
vel ao ar livre e só temos a 
agradecer por mais um ano 
somando com o CEAE, e 
abrilhantando nosso pro-
grama com tanta alegria e 
muita energia. Esse ano elas 
trouxeram duas canções 
muito lindas, composição 
da Tia Élia Lisboa coor-
denadora do grupo e que 
colocou todo mundo para 
cantar. Foi muito lindo!”, 
disse a coordenadora do 
CEAE, Míria Hollerbach.

Outubro Rosa é o mês 
que enfatiza a importância 
da prevenção do diagnósti-
co do câncer de mama, não 
só no Brasil, mas no mundo 

todo. O Grupo Mulheres de 
Fé, de iniciativa de Élia Lis-
boa fez uma apresentação 
artística com engajamento 
de todos ali presentes. Se-
gundo ela, tem o Outubro 
Rosa para ser comemorado, 
mas para as mulheres que 
fazem o tratamento é o ano 
inteiro. Elas têm consultas, 
algumas a cada três meses, 
outras anualmente, enfim, 
vários casos diferentes. 
“Mas aqui o nosso trata-
mento é maravilhoso, as 
pessoas são retribuídas com 
carinho, afeto. Nós temos 
a nossa fé por isso nosso 
grupo chama Mulheres de 
Fé”. Élia explica que ela já 
ultrapassou os 10 anos de 
enfrentamento da doença, 
mas está sempre firme, 
alegre, conduzindo o gru-
po porque muitas ainda 
precisam de apoio.

Neste ano, pela ques-
tão da pandemia, Dr. Pau-
lo Henrique médico do 

CEAE informou que houve 
mudanças significativas 
do número de exames de 
mamografia e de consultas, 
não só da área da mastologia 
como também na área de 
oncologia de forma geral, e 
essa mudança acabou levan-
do ao retardo do diagnóstico 
do câncer. Disse que o foco 
da Sociedade Brasileira 
de Mastologia este ano é 
“Quanto antes melhor”, no 
sentido de que medidas de 
prevenção, melhora da qua-
lidade de vida, alimentação 
e atividade física, contri-
buem para a redução do 
impacto do câncer de mama 
e várias outras doenças.

“Isso foi observado 
pela Sociedade Brasileira 
de Mastologia em função 
da pandemia, em que hou-
ve uma restrição de acesso 
aos exames de saúde de 
uma forma geral. Isso teve 
impacto também na parte 
da mastologia, levando 

uma queda acentuada nos 
exames de mamografia, 
de consultas médicas e 
até de procedimentos ci-
rúrgicos”, confirmou o dr. 
Paulo Henrique lembran-
do que o câncer de mama 
é a doença que mais afeta 
a mulher no mundo.

“No Brasil hoje em 
torno de quase 30% das 
mulheres receberam o diag-
nóstico de câncer de mama. 
Elas têm que lembrar que 
mesmo com a pandemia 
têm que continuar fazendo 
seus exames periódicos”. 
Dr. Paulo Henrique ressal-
ta que ainda existe aquele 
estigma de que o câncer é 
uma doença incurável que 
levaria a pessoa à morte. 
“A gente sabe que isso não 
é verdade, que o importan-
te na verdade é fazer seus 
exames periódicos, quanto 
mais cedo se diagnostica o 
câncer de mama maior é a 
possibilidade de sucesso 

no tratamento e, conse-
quentemente, a cura”.

A enfermeira do Am-
bulatório de Mastologia do 
CEAE, Maria Eloisa Fer-
nandes dos Santos explica 
como o paciente chega até 
o CEAE que é uma rede 
de atenção secundária. Ela 
informa que o paciente é 
investigado inicialmente 
na atenção primária, pois 
já passou pela primeira 
avaliação e possivelmente 
já realizou os exames de 
Ultrassonografia mamária 
ou exame de mamografia 
de rastreamento. A partir de 
um desses exames sendo de-
tectada alteração mamária o 
paciente é encaminhado ao 
CEAE para dar prossegui-
mento no diagnóstico pre-
coce. Através das biópsias 
de mama, sendo constatado 
positivo para a doença o 
paciente é encaminhado 
para a atenção terciária. 
Os que não são positivados 

permanecem no CEAE fa-
zendo rastreamento e dando 
continuidade ao tratamento.

A abordagem psico-
lógica auxilia o usuário na 
aderência ao tratamento, 
na promoção da saúde, na 
prevenção do agravamen-
to da doença, no rastreio 
de possíveis transtornos, 
visando à garantia de uma 
maior qualidade de vida, 
apesar das restrições im-
postas pelo tratamento. Essa 
abordagem busca conhecer 
e trabalhar as capacidades 
positivas dos pacientes no 
enfrentamento da doença 
e na busca pela sua saúde, 
incentivando-o, através 
da prática interdisciplinar, 
ao empoderamento da sua 
condição de saúde, ao de-
senvolvimento do autocui-
dado, ao reconhecimento 
dos seus direitos e deveres 
diante do tratamento, fato-
res que irão influenciar dire-
tamente na sua motivação.

Médico mastologista do Centro Estadual de Atenção 
Especializada (CEAE), dr. Paulo Henrique Alves Caetano

O evento foi realizado ao ar livre com muita alegria seguindo os cuidados com uso de álcool e máscara Equipe CEAE com o grupo Mulheres de Fé e o médico mastologista, dr. Paulo Henrique

Enfermeira do Ambulatório de Mastologia, Maria Eloísa e 
as psicólogas Andréia Pereira e Ciarla Alves (CEAE)

Equipe do Centro Estadual de Atendimento Especializado com a 
coordenadora Míria Hollerbach

Objetivo do CEAE – Centro Estadual de Atenção 
Especializada: • Promover a aderência ao trata-
mento, reduzir sintomas de depressão, ansiedade e 
declínio cognitivo; • Desenvolver resiliência, auto-
eficácia, estratégias de enfrentamento e motivação 
para mudança de comportamento.

A Psicóloga Andréia Pereira explica que os pa-
cientes já chegam carregados de ansiedade, medos 
e muita angústia, pois ficam preocupados com os 
resultados de exames e que muitas vezes ainda nem 
realizaram, já ficam com pensamento negativo sem 
mesmo saber os resultados. As ações como sala de 
espera, atividades em grupo e os atendimentos in-
dividuais que realizam, ajudam a minimizar essa 
ansiedade e melhorar a adesão ao tratamento. Casos 
de agravos são encaminhados para continuidade de 

tratamento nos seus municípios de origem. Destaca 
ainda que a mente sadia ajuda até na questão da 
imunidade pra não afetar a parte física.

A Psicóloga Ciarla Alves disse que a prevenção é 
uma luta diária do CEAE com os pacientes. Destaca que 
outubro é o mês símbolo da campanha, mas prevenções, 
cuidado, precisam ser constantes. “O cuidado com a 
nossa saúde precisa ser no dia a dia. O autocuidado 
precisamos ter, porque nossos hábitos influenciam 
na nossa saúde hoje e no futuro”. Reforça também 
“a importância de trabalhar as emoções, porque as 
nossas emoções influenciam na nossa vida”.

A coordenadora do CEAE, Miria Hollerbach en-
fatiza a importância do evento, da conscientização, da 
prevenção. Míria agradeceu ao grupo Mulheres de Fé 
na representatividade de Élia Lisboa, a cada pessoa 

que se dispôs de tempo para estar ali prestigiando o 
evento, toda equipe do CEAE que todos os dias recebem 
as pessoas, conduzindo e orientando da melhor forma 
possível, ao Dr. Paulo Henrique, médico mastologista 
do CEAE. “Ele falou aqui que nasceu no Dia da Mulher. 
Deus não escolheu melhor dia pra ele nascer, dia 8 de 
março. E Deus deu a ele essa dádiva pra cuidar de cada 
uma de nós, especialista nisso”, destacou brincando.

Míria reforça que o mês de outubro é enfatizado 
como a campanha em especial, mas o CEAE trabalha 
diariamente essas ações de prevenção a todos os usuários, 
estendendo aos homens, porque eles também precisam se 
cuidar. Nosso lema de campanha é “Você já cuidou de 
você hoje?” Então vamos nos cuidar, nos olhar todos os 
dias, e entender o quanto somos importantes. E fechou 
falando que o CEAE também cuida de cada uma deles.


