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Quartel da PM em Itinga 
passa por ampla reforma

Na sexta-feira (16/10/2020), foram concluídas as obras de reforma do Quartel 
da Fração da Polícia Militar no município de Itinga, após meses de trabalho. O co-
mandante sargento Lemos informou, que o quartel PM de Itinga era o mais precário 
da unidade e estava há mais de 20 anos sem passar por uma reforma. Página 6

Sebrae Minas, AMM e Amuc 
debatem desenvolvimento 

sustentável no Vale do 
Mucuri em encontro on-line

O Sebrae Minas, Amuc 
e AMM realizam, na terça-
-feira (27/10), às 9h, um 
encontro on-line para deba-
ter ações e estratégias que 
visam a contribuir com o de-
senvolvimento sustentável 
dos municípios do Vale do 
Mucuri. Evento será trans-
mitido pelo canal do You-
Tube da AMM. Página 3

Por Humberto BarbosaPágina 5

Operação da PM apreende 
drogas e colete balístico 

no Bairro Manoel Pimenta
Teófilo Otoni - A Polí-

cia Militar, através do Gru-
pamento Especializado em 
Patrulhamento em Área de 
Risco (GEPAR) do 19º Ba-
talhão, fez uma incursão 
no Bairro Manoel Pimenta 
(Morro do Eucalipto) na 
quarta-feira (21/10), e 
apreendeu drogas e co-
lete balístico. Página 6

Condutor de 27 anos 
morre em acidente de 
trânsito na zona rural 

de Bertópolis

  O acidente ocorreu na quinta-feira (22/10), nas proximidades de uma fazenda na zona 
rural do município de Bertópolis. A Polícia Militar foi acionada e no local foi recebida 
pelo condutor e socorrista do SAMU, A.G. de 35 anos, quem apontou onde estava uma 
das vítimas do acidente. Os militares desceram uma ribanceira, local de difícil acesso, 
onde estava o condutor Edgar de Alcântara Augusto, de 27 anos. já sem vida. Página 5
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Cidade/Gerais
Câmara Municipal de 

Teófilo Otoni: 9ª Reunião 
Ordinária de 2020 – 05 e 
06 de Outubro de 2020
Resultados das votações 

de Projetos de Lei, Razões 
de Veto, Requerimentos e 
Moções, das reuniões ordi-
nárias realizadas na segunda 
e terça-feira (05 e 06 de 
outubro/2020), na Câmara 
Municipal de Teófilo Otoni.

1ª Sessão: Segunda-
-Feira (05/10/2020)

01. Expediente
02. Ordem do Dia
2.1 - Projeto de Lei nº 

087/2017 de autoria do ve-
reador Northon Neiva Dia-
mantino que “Dispõe sobre 
a criação da Casa Municipal 
de Apoio à Mulher". (Apro-
vado em 1ª e 2ª votações).

2.2 - Projeto de Lei 
nº 119/2020 de autoria do 
vereador Paulo Marreco 
que “Dispõe sobre a Regu-
larização Fundiária Urbana 
(Reurb) na forma da Lei 
Federal nº 13.465/2017 no 
âmbito do município de Teófi-
lo Otoni e dá outras providên-
cias”. (Retirado da pauta 
por ausência do autor).

2.3 - Projeto de Lei 
nº 120/2020 de autoria da 
vereadora Tina que “Dispõe 
sobre designação de Praça 
Pública. Praça Poliana Fer-
reira Garcia”. (Aprovado).

2ª Sessão: Segunda-
-Feira (05/10/2020)

01. Expediente
02. Ordem do Dia
2.1 - Projeto de Lei 

nº 080/2020 de autoria do 
vereador José Roberto Ca-
jaíba que “Institui o mês 
de conscientização, orien-
tação e combate às Fake 
News no calendário oficial 
do município de Teófilo 
Otoni". (Aprovado).

2.2 - Projeto de Lei 
nº 116/2020 de autoria do 
vereador João Paulo que 
“Dispõe sobre a isenção 
do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) 
para idosos que possuem 
imóvel no município de 
Teófilo Otoni e dá outras 
providências”. (Aprova-
do em 1ª e 2ª votações).

2.3 - Projeto de Lei 
nº 118/2020 de autoria do 
vereador Paulo Marreco 
que “Dispõe sobre deno-
minação de logradouro 
público e dá outras provi-
dências. Travessa Pinhei-
ro”. (Retirado de pauta 
por ausência do autor).

3ª Sessão: Terça-Feira 
(06/10/2020)

01. Expediente
02. Ordem do Dia
2.1 - Projeto de Lei nº 

349/2017 de autoria do ve-

reador Taquim da Sucam que 
"Cria o Programa de Internet 
Móvel Wi-Fi nas praças 
de Teófilo Otoni/MG e dá 
outras providências". (Re-
tirado pelo autor).

2.2 - Projeto de Lei 
nº 015/2020 de autoria da 
vereadora Vânia Resende 
que "Institui no município 
de Teófilo Otoni, o pro-
grama "Aluno Voluntá-
rio" e dá outras providên-
cias". (Retirado de pauta 
por ausência do autor).

2.3 - Projeto de Lei 
nº 233/2017 de autoria do 
vereador Northon Neiva que 
“Dispõe sobre a instalação 
de linha telefônica SOS Ver-
de”. (Aprovado por unani-
midade dos presentes).

2.4 - Projeto de Lei 
nº 393/2017 de autoria do 
vereador Paulinho de Dona 
Naná, que “Institui o Projeto 
Voluntário Mão Amiga”, 
com o objetivo de revitalizar 
as praças e canteiros públi-
cos do município de Teófilo 
Otoni e dá outras providên-
cias”. (Aprovado por una-
nimidade dos presentes).

4ª Sessão: Terça-Feira 
(06/10/2020)

01. Expediente
02. Ordem do Dia
2.1 - Projeto de Lei 

nº 242/2017 de autoria 
do vereador João Paulo 
que "Dispõe sobre a isen-
ção tarifaria nos meios de 
transporte coletivo, no mu-
nicípio de Teófilo Otoni às 
pessoas de baixa renda por-
tadoras de doenças renais 
crônicas, de câncer e do 
vírus HIV/AIDS, nas con-
dições que especifica e dá 
outras providências”. (Re-
tirado pelo artigo 186 
pelo vereador Northon 
Neiva e pelo artigo 94 
pela vereadora Mila).

2.2 - Projeto de Lei 
nº 017/2020 de autoria da 
vereadora Vânia Resende 
que “Institui no âmbito do 
município de Teófilo Otoni 
a Semana da Conscientiza-
ção Política” que disciplina 

seu funcionamento e dá 
outras providências”.  (Re-
tirado de pauta por au-
sência do autor).

2.3 - Projeto de Lei nº 
200/2017 de autoria do ve-
reador Northon Neiva que 
"Dispõe sobre a criação da 
Política Pública de Incen-
tivo à pratica de Futebol 
Feminino, no município de 
Teófilo Otoni e dá outras pro-
vidências”. (Aprovado por 
unanimidade dos presentes).

2.4 - Projeto de Re-
solução nº 012/2017 de 
autoria da Mesa Diretora 
que "Autoriza propaganda 
eleitoral nos gabinetes dos 
vereadores”. (Aprovado).

 
5ª Sessão: Terça-Feira 

(06/10/2020)
01. Expediente
02. Ordem do Dia
2.1 - Projeto de Lei 

nº 305/2017 de autoria 
do vereador Filipe Cos-
ta que "Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a 
Instituir o Projeto Nasce 
uma Criança, Planta-se 
uma árvore, e dá outras 
providências”.  (Apro-
vado por unanimidade 
dos presentes).

2.2 - Projeto de Lei nº 
093/2020 de autoria do ve-
reador José Roberto Cajaíba 
que “Dispõe sobre os feria-
dos religiosos no município 
de Teófilo Otoni/MG e dá 
outras providências”. (Re-
tirado pelo autor).

2 . 3  -  D i s c u s -
são e votação de Mo-
ções: 040/2020, 041/2020 
e 042/2020. (Aprovadas).

2.4 - Discussão e vo-
tação dos Requerimentos 
números: 237/2020 (apro-
vado), 238/2020 (aprova-
do), 239/2020 (aprova-
do), 240/2020 (aprovado), 
241/2020 e 242/2020. (Re-
tirados: Artigo 186 pela 
vereadora Tina e artigo 
94 pelo vereador Pau-
linho de Dona Naná) . 
(Informações: Assesso-
ria de comunicação da 
C â m a r a  M u n i c i p a l ) .

Campanha de 
Multivacinação e contra
 a Poliomielite termina 

dia 30 de outubro

Leve o seu filho à 
Unidade Básica de Saú-
de mais próxima até 
o dia 30 de outubro e 
ele ficará protegido de 
inúmeras doenças. A Su-
perintendência Regional 
de Saúde orienta que, na 
hora de ir à unidade, os 
pais devem respeitar as 
orientações de preven-
ção ao coronavírus e 
lembrar de levar o car-
tão de vacinação. As 
salas estão separadas, 
são higienizadas cons-
tantemente e a equipe 
de aplicação está com 
todos os equipamentos 
de  pro teção  neces-
sários para prevenir 
contra a Covid-19.

De acordo com a 
Superintendência Re-
gional de Saúde até a 
última quinta-feira (22), 
a cobertura vacinal em 
Teófilo Otoni alcançou 
37,14%. No âmbito da 
SRS que abrange 32 mu-
nicípios a cobertura va-
cinal alcançou 43,28%. 
Até o dia 30 de outubro, 
a meta é atingir no mí-
nimo 95%, apesar que o 
ideal seria 100%. Os pais 
devem levar seus filhos, 
na hora o profissional de 
saúde avalia a situação 
vacinal para atualizar a 
caderneta de vacinação.

O dia D de mobili-
zação da campanha na-

cional de multivacinação 
e contra a poliomielite foi 
no sábado (17), das 8h às 
17h. A data foi marcada 
pelo funcionamento de 
praticamente todas as 
unidades básicas de saú-
de (UBS). Mas apesar 

da mobilização no Dia 
D falta muito ainda para 
chegar à meta. A baixa 
porcentagem atingida 
até o momento, de acor-
do com a SRS pode 
estar ligado ao atraso de 
lançamento no site.

O Dia D de vacinação foi no sábado (17); até o momento a 
cobertura vacinal não atingiu nem metade da meta que é de 95%

A Copasa informa que, 
devido ao rompimento de 
uma rede, o abastecimento 
de água dos bairros Con-
córdia, Joaquim Pedrosa, 
São Cristóvão, Vila Ramos 
e Viriato, em Teófilo Oto-

ni, foi interrompido, emer-
gencialmente, na manhã 
deste domingo (25/10).

Técnicos da Compa-
nhia já foram no local re-
alizando a manutenção. A 
previsão era que o serviço 

fosse concluído nesta tarde 
e o fornecimento de água 
deveria ser normalizado, 
de forma gradativa, a partir 
das 18 horas desse mesmo 
dia (25/10). (Assessoria de 
Imprensa – Copasa).

Teófilo Otoni: Manutenção 
em rede de abastecimento
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Cidade/Gerais
Rádio 98fm e Câmara de 

Dirigentes Lojistas realizam 
debate com os candidatos a 

prefeito de Teófilo Otoni

Rodrigo Pacheco, relator da indicação de Kassio Nunes na CCJ, manifesta 
apoio à aprovação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal

Sebrae Minas, AMM e Amuc 
debatem desenvolvimento 

sustentável no Vale do 
Mucuri em encontro on-line

A Rádio 98FM e Câ-
mara de Dirigentes Lo-
jistas de Teófilo Otoni 
(CDL-TO) promoveram 
um debate com os candi-
datos a prefeito de Teófilo 
Otoni, na noite de terça-
-feira (20/10), no audi-
tório da CDL. O evento 
que durou 3 horas e 30 
minutos reuniu todos 
os 06 candidatos: Bruno 
Balarine, Paulo Henrique 
Coimbra, Comandante 
Marinho, Daniel Sucupi-
ra, Roque Saldanha e Ed-
son Soares, em 05 blocos.

No 1º bloco os can-
didatos fizeram perguntas 
entre si com temas livres. 
No 2º os candidatos fi-
zeram perguntas entre si 
com temas sorteados na 
hora pela organização. 
No 3º bloco os candidatos 
responderam a mesma 
pergunta escolhida pelo 
público. Os blocos 04 e 
05 foram iguais aos 1º e 
2º respectivamente, com 
perguntas entre si e todos 
tiveram um tempo para 
suas considerações finais.

O evento oportunizou 
aos candidatos exporem 
suas propostas para os mais 
de 25 mil internautas que 
acessaram as redes sociais. 
Todos os candidatos se com-
portaram com respeito uns 
com os outros e nenhum 
contratempo foi registrado. 
Até o local de assento para 
cada um foi definido por 
sorteio prévio. Uns candi-
datos demonstraram certo 
nervosismo e certamente 
não souberam aproveitar 
o tempo que tiveram para 
falar com o público, isso é 
até compreensível, afinal 
estavam ali como numa 
mesa examinadora, sendo 
avaliados por milhares de 

O Sebrae Minas, a 
Associação dos Municí-
pios da Microrregião do 
Vale do Mucuri (Amuc) e 
a Associação Mineira de 
Municípios (AMM) reali-
zam, no dia 27 de outubro 
(terça-feira), às 9h, um 
encontro on-line para de-
bater ações e estratégias 
que visam a contribuir 
com o desenvolvimento 
sustentável dos municí-
pios do Vale do Mucu-
ri. O evento virtual será 
transmitido pelo canal do 
YouTube da AMM.

 Durante o encontro, 
analistas do Sebrae Minas, 
da AMM, da Amuc e de en-
tidades parceiras vão tratar 
sobre temas importantes 
para a região, como for-
talecimento de pequenos 
produtores, redes colabo-
rativas, sustentabilidade e 
empreendedorismo. A ini-
ciativa tem como alvo ges-
tores públicos municipais, 
vereadores, agentes de de-
senvolvimento, lideranças 
locais e donos de micro e 
pequenas empresas, por 
serem importantes atores 
na condução das políticas 
para o desenvolvimento 
econômico regional.

 “A junção de forças 
entre as entidades envol-
vidas é de extrema impor-
tância para o território. 
É uma forma de esses 
atores conhecerem melhor 
a região, propondo novas 
estratégias e iniciativas”, 
des taca  o  gerente  da 
Regional Jequitinhonha 

pessoas e eles precisam 
convencer os eleitores 
do porquê merecem ser 
eleitos para administrar 
a cidade por 04 anos.

Ressalta-se que a estru-
tura do evento foi bastante 
elogiada com equipamentos 
de última geração, trabalhos 
de transmissão da Toca 
Estúdio de Danilo Rolim e 
equipe, presença no local 
dos diretores e funcionários 
da emissora, e diretores da 
CDL e as equipes, seguran-
ça dentro e fora do local. As 
equipes estão de parabéns, 
mas o que gerou algumas 
críticas pelas redes sociais 

foi o resultado final, por-
que o público esperava 
um debate com mais fir-
meza, mais apresentação 
de propostas, enfim, essa 
questão deixou a desejar.

Muitos temas foram 
abordados como Educa-
ção, Saúde, aterro sani-
tário, trabalhos prestados 
pela Copasa e verbas gas-
tas com a Covid-19. Nem 
todas as perguntas foram 
respondidas a contento. O 
2º debate já está marcado 
para o dia 12 de novem-
bro às 20h, também no 
auditório da CDL-TO. 
(Fotos: Rádio 98FM TO).

Brasília - O líder do De-
mocratas no Senado, Rodri-
go Pacheco, manifestou, na 
quarta-feira (21/10), apoio 
ao nome do desembargador 
Kassio Nunes Marques, in-
dicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro para a vaga de 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Marques 
teve o nome aprovado na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), onde Pache-
co foi relator ad hoc, e no 
Plenário da Casa com 57 
votos. Ele ocupará a vaga 
deixada em decorrência da 

aposentadoria compulsória 
de Celso de Mello.

Para o líder, o agora mi-
nistro apresenta qualidades 
importantes para assumir o 
cargo da corte. “Kassio Nu-
nes demonstrou a sua origem 
de homem trabalhador fora 
da carreira jurídica, o que 
lhe dá experiência de vida 
para julgar outras pessoas. 
Também, como advogado, 
demonstrou que sabe as agru-
ras da advocacia e saberá 
lidar com as demandas dos 
advogados do Brasil, além de 
ter uma carreira como magis-

trado bastante reconhecida”, 
disse. Pacheco ressaltou, 
ainda, o acerto da decisão do 
presidente Jair Bolsonaro, 
pela indicação de Marques.

Rodrigo Pacheco subs-
tituiu o relator Eduardo 
Braga (AM), que foi diag-
nosticado com o novo co-
ronavírus e está afastado. 
Para o líder, que lamentou a 
situação de saúde de Braga, 
foi uma honra assumir o pa-
pel. “Muito me honra poder 
substituí-lo como relator 
ad hoc nesta indicação. 
Fiz uma leitura objetiva 

do resumo do parecer de 
Braga, que, opina e instrui 
a indicação sem emitir um 
juízo de valor”, afirmou.

Após apresentação do 
relatório, foi iniciada a saba-
tina, que durou cerca de dez 
horas. Pacheco emendou o 
relatório com seis questio-
namentos ao indicado. Entre 
eles, perguntou como o STF 
pode contribuir para garantir 
segurança jurídica institu-
cional, na aplicação das leis 
e em decisões judiciais.

O senador também ques-
tionou sobre a importância 

e Mucuri do Sebrae Mi-
nas, Rogério Nunes.

Desenvolve Minas - 
A atividade faz parte do 
projeto Desenvolve Mi-
nas Gerais, lançado no dia 
14 de agosto, com o apoio 
do Governo do Estado 
de Minas e da AMM. A 
iniciativa engloba ações 
para melhorar o ambiente 
de negócios, estimular 
o empreendedorismo e 
alavancar a retomada do 
desenvolvimento eco-
nômico dos municípios 
mais fortemente impac-
tados pela pandemia do 
novo coronavírus.

 Parceiros - O Desen-
volve Minas Gerais conta 
com a parceria do Gover-
no de Minas, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, e de 
diversas entidades, como 
o Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais 
(TCEMG), o Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), 
a Associação Mineira 
de Rádio e Televisão 
(Amirt), a Empresa de 
Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado 
de Minas Gerais (Emater) 
e o Conselho Regional de 
Engenharia (CRE-MG); 
todos juntos em estraté-
gias para o desenvolvi-
mento econômico local.

Programação: 9h – 
abertura com o presidente 
da Associação Mineira dos 
Municípios (AMM) Julvan 
Lacerda, e o diretor técni-
co do Sebrae Minas, João 
Cruz. Ao longo da progra-
mação serão apresentados 
os seguintes temas:

- Aplicação de recur-
sos referentes à Covid-19 
- Desenvolvimento terri-
torial por meio dos con-
sórcios públicos - Case 
regional de Almenara 
sobre o Selo de Inspeção 
Municipal e o fortaleci-
mento dos pequenos pro-
dutores - Redes colabora-
tivas para o crescimento 
- Programas e parcerias 
o Sebrae Minas na região.

 Serviço:  Encon-
tro on-line dos municí-
pios do Vale do Mucuri 
- Data: 27 de outubro 
(terça-feira) - Horário: 
9h - Local: on-line (You-
tube/AMMTVMinas).

Evento faz parte do Desenvolve Minas, projeto voltado à capacitação de 
gestores públicos, lideranças locais e empresários de municípios mineiros

do Estado democrático de 
Direito. “Há um custo de 
se viver no Estado demo-
crático de direito, que é o 
cumprimento da lei e o cum-
primento da Constituição. 

Indago em que medida pode 
o Supremo Tribunal Federal 
assegurar às instituições, à 
sociedade brasileira que a 
democracia no Brasil não 
está em risco”, completou.



4 Segunda-feira, 26 de outubro de 2020
DIÁRIO TRIBUNA

www.diariotribuna.com.br | tribunadomucuri@gmail.com | facebook.com/diariotribuna

Gerais
Banco indenizará idosa 
em mais de R﹩ 17 mil
Uma aposentada clien-

te do banco Itaú Unibanco 
S.A. será indenizada em 
mais de R$ 17 mil por 
danos materiais e morais. 
Ela foi vítima do golpe 
conhecido como "chupa-
-cabra". Ao fazer um sa-
que em caixa eletrônico, 
teve seu cartão retido na 
máquina e recebeu de 
volta o cartão de outra 
pessoa. A 11ª Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) 
reformou a sentença da Co-
marca de Belo Horizonte.

A aposentada conta 
que, em 10 de maio de 
2018, foi a um caixa ele-
trônico nas dependências 
do supermercado Extra, 
na Av. Francisco Sales, 
para efetuar um saque de 
R$ 500. Logo após, foi 
para casa. Quatro dias 
depois, foi a um esta-
belecimento e, na hora 
de pagar com o cartão 
de débito do Itaú, teve a 
compra não autorizada. 
A senha estava inváli-
da. Foi quando percebeu 
que o cartão era de outra 
pessoa. Imediatamente, 
a cliente se dirigiu à sua 
agência e procurou a ge-
rente para saber o que ha-
via acontecido. Quando 
a gerente tirou o extrato 
foram constatados saques 
e compras com o cartão 
no valor de R$9.565.

A idosa acionou o 
banco por falha de segu-
rança, mas o Itaú contes-
tou, alegando que as tran-
sações efetuadas na conta 
estavam em conformidade 
com o perfil da cliente e 
que as operações foram 
feitas durante quatro dias, 
não sendo crível uma 
fraude perdurar por longo 
período. Além disso, de 
acordo com o banco, o 
fato de as transações não 
extrapolarem o limite de 
crédito disponível não pa-
receu atitude de um frau-
dador, que utilizaria todo 
o numerário disponível.

Em primeira instân-
cia, o magistrado julgou 
improcedentes os pedidos 
de indenização por danos 
materiais e morais, sob 
o fundamento de que "o 
saque realizado em caixa 
eletrônico não foi dentro 
da instituição financeira, 
o que retira a obrigação 
do banco". O juiz consi-
derou ser "patente a culpa 
exclusiva da consumidora 
pela ocorrência do evento 
danoso, pois descuidou da 

guarda do seu cartão mag-
nético em local diverso 
da agência bancária". O 
magistrado afirmou ainda 
que a responsabilidade da 
instituição financeira deve 
ser afastada "quando o 
evento danoso decorre de 
transações que, embora 
contestadas, são realizadas 
mediante uso de senha pes-
soal do correntista".

Recurso - A aposen-
tada recorreu, sustentan-
do que "a alteração que 
viabiliza o conhecimento 
das senhas e dos códigos 
do consumidor se dá na 
própria máquina bancá-
ria, restando devidamente 
comprovado que o banco 
não se cercou dos cuida-
dos para evitar esse tipo 
de infortúnio". A cliente 
reiterou que foi vítima de 
um golpe e, por isso, o 
banco deveria ser respon-
sabilizado pela falha na 
prestação de serviço. Por 
fim, pediu pela aceitação 
do recurso para reformar 
a sentença que julgou im-
procedente os pedidos de 
ressarcimento e compen-
sação pelos danos morais.

Golpe - De acordo 
com os autos, a aposentada 
comprovou suficientemen-
te suas alegações, ou seja, 
que efetuou o saque e que 
muito possivelmente te-
nha ocorrido o golpe 
do "chupa-cabra". Além 
disso, as provas produ-
zidas são consistentes, 
pois demonstram que fo-
ram realizadas inúmeras 
compras com o cartão de 
débito da consumidora, e 
essas movimentações se 
distanciam dos padrões 
e dos hábitos financeiros 
dela. O fato é que a idosa 
compareceu à sua agên-
cia bancária para ques-
tionar o ocorrido, mas, 
embora lhe tenha sido 
sugerido o descarte do 
cartão alheio (devolvido 
pelo terminal eletrônico), 
o estorno das transações 
reclamadas foi rejeitado.

Falha na prestação 

de serviço - Para o relator, 
desembargador Marcos 
Lincoln, a fraude está re-
lacionada aos riscos da 
atividade desenvolvida 
pelo banco, devendo o 
banco ser responsabilizado 
objetivamente pela falha 
na prestação de serviço. 
"Prevalece o entendimento 
de que a instituição finan-
ceira é responsável pela 
segurança das transações 
efetuadas em seus termi-
nais eletrônicos, mesmo 
quando instalados fora 
das agências bancárias, 
respondendo pela clona-
gem do cartão por tercei-
ro", afirmou o relator.

O magistrado enten-
deu também que "não há 
como prevalecer o fun-
damento da sentença, no 
sentido de que a idosa 
teria sido descuidada com 
seu cartão e senha de uso 
pessoal, pois tais dados 
foram obtidos por meio 
ardil, oculto, alheio à ge-
rência do consumidor e ao 
cidadão comum, ou seja, 
por meio de um hardware 
instalado no terminal ele-
trônico, cujo risco é ine-
rente à atividade do banco, 
nunca do consumidor".

Portanto, comprova-
da a falha na segurança 
do caixa eletrônico, a 
quantia de R$ 9.565,57, 
sacada pelos esteliona-
tários, deverá ser resti-
tuída. Ainda de acordo 
com o relator, é evidente 
que essa circunstância 
causou um dissabor, um 
aborrecimento e uma ir-
ritabilidade que excedem 
a normalidade do cotidia-
no, fazendo a aposentada 
jus ao recebimento da 
indenização por danos 
morais, fixada em R$8 
mil. As desembargadoras 
Mônica Libânio Rocha 
Bretas e Shirley Fenzi 
Bertão votaram de acordo 
com o relator. (Asses-
soria de Comunicação 
Institucional – Ascom / 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Presidente da AMM 
participou de evento do 
TCE na sexta-feira (23); 

foco foi o treinamento de 
candidatos a prefeito

O Tribunal de Con-
tas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG) está 
promovendo uma série 
de capacitações para os 
candidatos a prefeito em 
Minas. Os eventos repre-
sentam uma oportunida-
de para os candidatos 
a prefeito aprenderem 
sobre gestão pública. 
Para participar, basta 
fazer inscrição. A Es-
cola de Contas e Capa-
citação Professor Pedro 
Aleixo do TCEMG está 
organizando o evento e 
vai disponibilizar cer-
tificados para todos os 
participantes. Além dis-
so, na página do evento, 
está ficando disponível 
todo o material ensina-
do até agora. O even-
to recebeu o nome de 
“Prefeito ciente, muni-
cípio eficiente” e busca 
capacitar os candidatos 
a prefeito em disputa 
eleitoral para o quadri-
ênio 2021/2024.

Na sexta-feira (23) 
foi realizado treina-
mento sobre controles 
internos e processos ad-
ministrativos. Servido-
res do próprio Tribunal 
ministraram palestra: a 
servidora Claudia Mara 
Emediato e o servidor 
José Clemente, analis-
tas de controle externo 
do TCEMG. O dire-
tor-geral do Tribunal, 
Marconi Braga, sendo 
o mediador do evento. 
Neste dia, o presidente 
da Associação Mineira 

de Municípios (AMM) 
Julvan Lacerda falou 
para os participantes.

Encontro presen-
cial em Nova Lima - Ha-
verá também um encon-
tro presencial marcado 
para o dia 27/10 e exclu-
sivo para candidatos a 
prefeito. Para participar, 
basta fazer sua inscrição. 
Será um dia todo de trei-
namento em Nova Lima 
(cidade próxima a Belo 
Horizonte). As compe-
tências e atuações do 
TCEMG, as prestações 
de contas anuais e um 
panorama geral da Lei 
número 4.320/64 e da Lei 
Complementar 101/00 
serão abordados. Além 
disso, haverá apresenta-
ção do Projeto Receitas e 
dos aplicativos desenvol-
vidos pela Corte de Con-
tas mineira (Na Ponta do 
Lápis e Lupa de Minas).

O evento tem lo-
tação máxima de 150 
pessoas ,  com o  ob-
jetivo de respeitar o 
distanciamento entre os 
participantes. O treina-
mento será realizado na 
Fundação Dom Cabral, 

Campus Aloysio Faria. 
Ele está situado na ave-
nida Princesa Diana, 
número 760, Alphaville 
(Lagoa dos Ingleses) 
em Nova Lima.

Quem são os par-
ceiros e apoiadores - A 
Associação Mineira de 
Municípios (AMM) é 
parceira do evento. Além 
dela, o Ministério da Jus-
tiça, por meio do Fundo 
de Defesa de Direitos 
Difusos (FDD); o Minis-
tério da Economia, por 
meio do Departamento de 
Transferências da União; 
o Ministério da Saúde; e o 
Ministério da Educação.

O evento também tem 
o apoio do Tribunal Re-
gional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG), da As-
sembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais 
(ALMG) e da Secretaria 
de Estado de Planeja-
mento e Gestão de Minas 
Gerais (Seplag-MG).

I n f o r m a ç õ e s : 
Evento: Prefeito Cien-
te, Município Eficien-
te - Dia: 27/10 (Nova 
Lima). Vai emitir certi-
ficados de participação.

Cliente foi vítima do golpe "chupa-cabra": o caixa eletrônico 
retém o cartão original e devolve o de estelionatário

Aposentada sofreu golpe de estelionatários em caixa eletrônico
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Opinião/Gerais

Condutor de 27 anos morre em acidente de 
trânsito na zona rural de Bertópolis

O acidente ocorreu 
na noite de quinta-feira 
(22/10), nas proximidades 
de uma fazenda na zona 
rural do município de Ber-
tópolis. A Polícia Militar 
foi acionada e no local foi 
recebida pelo condutor e 
socorrista do SAMU, A.G. 
de 35 anos, quem apon-
tou onde estava uma das 

vítimas do acidente. Os 
militares desceram uma 
ribanceira, local de difícil 
acesso, onde estava o con-
dutor Edgar de Alcântara 
Augusto, de 27 anos, já 
sem vida, próximo ao 
veículo Suzuki/Jimny 4 
sport, placa 0ZR2f91, cor 
amarela. A vítima foi iden-
tificada pelo seu cunhado 

N.N.D. de 22 anos.
As vítimas J.F.S. de 

28 anos e K.M.P. de 31, 
já haviam sido socorridas 
pela equipe do Samu e en-
caminhadas para a cidade 
de Bertópolis. No Pron-
to Atendimento a vítima 
K.M.P. informou aos mili-
tares que pulou do veículo 
antes dele descer a riban-

ceira e que teve escoriações 
leves pelo corpo, um tempo 
depois recebeu alta médica, 
ficando aos cuidados de 
seus pais. A outra vítima so-
brevivente, J.F.S. foi levado 
para o Hospital São Vicente 
de Paula em Águas Formo-
sas, onde ficou internado, 
estando consciente.

Os militares foram 

informados no local que 
o condutor deslocava 
de Vila Formosa para 
Umburaninha e ao fazer 
uma curva à direita per-
deu o controle direcional 
do veículo, atingiu uma 
cerca de pau a pique 
descendo uma ribancei-
ra de aproximadamente 
uns 300 metros, parando 

com as rodas para cima 
próximo a encosta de um 
morro. Um perito de Na-
nuque fez os trabalhos de 
praxe no local e liberou 
o corpo para uma equipe 
de funerária que fez a 
remoção para o IML pra 
ser necropsiado. (Infor-
mações: Ocorrência con-
feccionada pela PMMG).

www.diariotribuna.com.br

CHEIRO VERDE
 A corrida para mostrar 

o suave ‘cheiro verde’ da 
sustentabilidade no circuito 
da moda & beleza, alcança 
velocidade nunca antes 
imaginada. Depois do ves-
tuário (com quase todas as 
grifes se engajando na cha-
mada ‘economia circular’ e 
aderindo ao reuso amplo e 
irrestrito das peças), agora 
o circuito dos cosméticos 
entra nesse jogo positivo.

Só para ficar entre as 
marcas brasileiras, basta 
citar que a Natura é impor-
tante ‘player’ no assunto. 
A empresa (que tem no 
seu portfólio marcas como 
Avon) está em campanha 
para resgate de suas em-
balagens. Para isso, insta-
lou com a parceira Terra 
Cycler, pontos de coletas 
em suas lojas - onde a 
cliente que apresentar cinco 
embalagens vazias dos seus 
produtos recebe de volta 
uma unidade nova.

Também a Boticário 
já pratica ações deste tipo, 
recebendo embalagens de 
qualquer marca e destinando 
o lixo plástico à reciclagem 
apropriada, algo que já be-
neficia 31 cooperativas. No 
exterior, várias marcas de be-
leza já entraram nesse ritmo, 
tais como a inglesa The Body 
Shop (que foi comprada 
pela Natura) e a canadense 
M.A.C. Tudo pelo bem do 
nosso planeta. Amém!

VAIVÉM
• Na última semana, 

o zumzumzum no circuito 
da moda foi de que a rede 
de lojas de vestuário C&A 
estaria colocando à venda 
suas operações no Bra-

 O Essencial da Natura
sil. Depois de um discreto 
desmentido da empresa 
holandesa, as suspeitas au-
mentaram ainda mais. No 
México, já foi vendida ***

 • Com o crescimento 
de vendas online, os co-
merciantes de moda estão 
multiplicando os meios de 
vendas para o Natal – o 
chamado ‘omnichanel’. 
A saber: a maioria mon-
tou estratégias para a loja 
física, mas também de co-
municação com o cliente 
virtual e garantir boas 
vendas via celular ***

 • E por falar em ce-
lular, esse é o item mais 
desejado paras as compras 
do Black Friday – a sexta-
-feira de liquidações que 
acontece em novembro. 
Desta vez, a moda não 
entrou na lista dos três pri-
meiros objetos do desejo 

dos consumidores. Perdeu 
para celular, para os ele-
trodomésticos e outros ***

PONTO FINAL. E 
novembro vai chegar com 
pegada fashion. Tudo por 
conta da São Paulo Fashion, 
que vai ao ar entre os dias 4 
e 8, toda em formato virtu-
al. Nesta semana, o evento 
confirmou que os desfiles 
serão digitais, transmitidos 
ao vivo. São trinta e seis 
marcas, sendo seis delas 
estreando ali: ALG (do 
Alexandre Herchcovictch), 
Freiheit, Rita, Martins, 
Misci e Renata Buzzo. A 
nova estrutura é a cara do 
Brasil 21: abertura na po-
pular Praça do Anhagabaú, 
os desfiles serão mostrados 
em empenas no centro pau-
listano e reforçando a ideia 
de que ‘a rua é muito rica’.

Wagner Penna
Foto: Divulgação

Desde que mundo 
é mundo, o homem 

explora alguém
Os pioneiros da na-

vegação conquistavam 
novas terras, para explo-
rá-las. O homem colhe os 
frutos da natureza, explo-
ra os mananciais hídricos, 
para transporte, produção 
de energia elétrica e pou-
co lhe retribui. Matamos 
animais e sacrificamos 
vegetais, para nosso sus-
tento.  O ser humano, 
mais evoluído da escala 
animal, aprendeu explo-
rar até o seu semelhante.

H á  l o n g o s  a n o s , 
aprendemos na escola, 
que os dois maiores pi-
lares da economia, são 
os polos capital (quem 
manda) e trabalho (quem 
obedece). A guerra entre 
esses dois poderes, tem 
tido desdobramentos im-
portantes. A força pro-
dutiva tem feito grandes 
conquistas, uma delas, 
adquiriu mais respeito de 
todos os detentores do po-
der, os empresários, polí-
ticos e autoridades. Fica 
muito difícil, saber quem 

tem maior importância: 
capital ou o trabalho. 

Com todos os trans-
tornos provocados pela 
Pandemia, muitos em-
presários, abriram seus 
cofres, fornecendo capi-
tal e seus produtos como 
instrumento de combate 
ao vírus. A sociedade tem 
se organizado, através de 
sindicato dos represen-
tantes tanto do capital, 
como do trabalho. Em 
Teófilo Otoni, três forças 
sindicais, CDL, Associa-
ção Comercial e Empre-
sarial e Sindicato do Co-
mércio (Sindcomércio) 
montaram uma força de 
combate à Pandemia, uti-
lizam um prédio do Rota-
ry Clube, e já atenderam 
mais de 2.000 pacientes, 
suspeitos e contaminados 
com a Covid-19. O médi-
co dr. Joanino, represen-
tando o grupo, entrevis-
tado em um programa, 
demonstrou uma grande 
satisfação de fazer parte 
dessa turma de trabalho 

voluntário. Acaba sendo 
uma forma de partilha 
do capital conquistado.

 A rede hospitalar da 
cidade: Santa Rosália, 
Philadelfia, Bom Sama-
ritano, Raimundo Gobira, 
UNIMED e UPA, tem se 
desdobrado para acolher 
pacientes locais e da re-
gião. Temos ouvido que o 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) é o maior plano de 
saúde do mundo. Eviden-
te que tem tanto quanto 
os outros, seus limites 
orçamentários, suas nor-
mas burocráticas e outros 
elementos restritivos, que 
acabam reduzindo prazo 
de resolutividade, e ou-
tros entraves que lhe pre-
judicam na realização dos 
seus objetivos. Os órgãos 
públicos padecem de uma 
desconfiança, um precon-
ceito que mesmo conso-
lidando seus objetivos, 
acabam recebendo críti-
cas da população. Mui-
tos evitam procurar os 
meios públicos da saúde.

Por Humberto Barbosa
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Segurança Pública
PM prende homem com 

droga e dinheiro no Bairro 
Manoel Pimenta

Policiais militares de 
Itinga são homenageados 

pela Câmara Municipal

Polícia Militar recupera 
moto furtada na cidade 

de Novo Cruzeiro
Quartel da PM em Itinga 
passa por ampla reforma

Operação da PM apreende 
drogas e colete balístico 

no Bairro Manoel Pimenta

A Polícia Militar atra-
vés do Grupamento Es-
pecializado em Patrulha-
mento em Área de Risco 
(GEPAR) fez uma incursão 
no Bairro Manoel Pimen-
ta (Eucalipto) no sábado 
(24/10), os militares re-
ceberam denúncias infor-
mando que um indivíduo 
estaria utilizando uma 
residência para o comércio 
de substâncias entorpecen-
tes. A equipe foi ao local 
onde visualizou uma mo-
vimentação supostamente 
de tráfico de drogas.

Os militares fizeram 
buscas na residência, onde 
foram localizadas drogas, 
materiais para acondicio-

A Polícia Militar de 
Itinga foi homenageada 
na quinta-feira (22/10), 
na Câmara Municipal 
daquela cidade. A ho-
menagem se deu devido 
aos excelentes serviços 
prestados nos últimos 
anos, em especial no ano 
de 2019. Em 2019 os mi-
litares prenderam cerca 
de 25 pessoas envolvidas 
no tráfico de drogas e fi-
zeram várias apreensões.

Também realizaram 
várias  palestras  para 
conscientizar os jovens 
e crianças enfatizando o 

N a  t e r ç a - f e i r a 
(20/10), a Polícia Militar 
realizava uma operação 
na zona urbana do muni-
cípio de Novo Cruzeiro, 
quando os militares da 
232ª Cia PM tomaram 
conhecimento da ocor-
rência de um furto de 
uma motocicleta e inicia-
ram as diligências para 
tentar recuperar o veículo 
e prender os autores.

Durante patrulha-
mento pela região central 
da cidade foi localizada e 
apreendida a motocicle-

Teófilo Otoni - A 
Polícia Militar de Minas 
Gerais, através do Grupa-
mento Especializado em 
Patrulhamento em Área de 
Risco (GEPAR) do 19º Ba-
talhão, fez uma incursão 
no Bairro Manoel Pimenta 
(Morro do Eucalipto) 
na quarta-feira (21/10), 
e apreendeu dentro de 
uma res idência ,  dro-
gas, materiais utilizados 
para embalar entorpe-
centes e um colete ba-
lístico. O morador do 
local assumiu que estava 
guardando os materiais.

Constatado flagrante, 
o indivíduo proprietário da 

nar entorpecentes, apare-
lhos celulares, máquina 
de passar cartão e dinhei-
ro. Constatado flagrante 
de tráfico de drogas o 
indivíduo foi preso e con-
duzido à polícia judiciá-
ria junto com o material 

apreendido. Materiais: 
19 pinos com cocaína, 01 
pedra de crack, 01 balança 
de precisão, R$ 1.390,00, 
dois aparelhos celulares 
e 01 máquina de pas-
sar cartão. (Informações/
Foto: PMMG/19º BPM).

mal que as drogas fazem 
nas vidas das pessoas. O 
comandante, sargento Le-
mos destacou que os mi-
litares ficaram agradeci-
dos pelo reconhecimento 
mantendo o compromisso 

de continuar a fazer de 
Itinga uma cidade segura 
e pacífica para se viver. 
Militares homenagea-
dos: sargentos Lemos, 
Brito, Ronik e Gilson, sol-
dados Gilliard e Pereira.

ta Honda CBX Twister, 
placa NID-9458, produto 
de furto e encaminhada 

a um pátio credencia-
do ao Detran para pos-
teriores providências.

Na sexta-feira (16/10), 
foram concluídas as obras 
de reforma do Quartel da 
Fração da Polícia Militar na 
cidade de Itinga, após meses 
de trabalho. O comandante 
sargento Lemos informou, 
que o quartel PM de Itin-
ga era o mais precário da 
unidade e estava há mais 
de 20 anos sem passar 
por uma reforma.

Esse ano só foi possível 
devido esforço do coman-
dante da unidade, do coman-

dante do pelotão, do coman-
dante do destacamento e dos 
demais militares da fração 
PM que junto com outros 
colaboradores não mediram 
esforços para que as refor-
mas fossem concluídas.

Com a reforma o pré-
dio ganhou um alojamen-
to, além de revestimento 
no piso, garagem para 03 
viaturas, nova pintura de 
paredes, novo mobiliário, 
telhado reestruturado, cerca 
elétrica e concertina, totem 

e placa de identificação com 
as cores da PMMG, o que 
proporcionou ao imóvel um 
novo e bonito visual.

“Agradecemos também 
o apoio da Prefeitura Munici-
pal da Câmara Municipal, que 
não mediram esforços para 
que essa reforma fosse con-
cluída. A reestruturação trará 
maior conforto para os milita-
res e aumentará a dinamização 
do atendimento a sociedade”, 
disse o sargento. (Informa-
ções/Foto: Sargento Lemos)

casa foi preso por crime de 
tráfico de drogas e posse 
ilegal de material de uso 
restrito. Alguns suspeitos 
também foram qualifica-
dos no boletim de ocorrên-

cia. Materiais apreendidos: 
39 pinos com cocaína, 01 
colete balístico, 01 balança 
de precisão e vários pinos 
vazios. (Informações/foto: 
PMMG/19º BPM).

Durante operação PM 
prende homem com drogas 

no Bairro São Benedito
Durante operação 

da Polícia Militar no 
Bairro São Benedito em 
Teófilo Otoni, no do-
mingo (18/10), a equipe 
Tático Móvel deparou 
com um veículo ocupa-
do por quatro indivídu-
os, que ao perceberem 
que seriam abordados 
fugiram em alta veloci-
dade. Num determinado 
momento três indivídu-
os desembarcaram do 
veículo e fugiram a pé e 
foram perseguidos.

Um suspeito foi 
alcançado, abordado 
e preso com drogas e 
dinheiro.  O veículo 

abandonado foi remo-
vido a um pátio conve-
niado ao Detran. Ma-
teriais apreendidos: 02 
buchas de maconha, 
07 pinos com cocaína, 

02 pedras de crack, 02 
comprimidos de subs-
tância não identificada 
e R$ 462. Foram lavra-
dos três autos de infra-
ção de trânsito (AITs).



7Segunda-feira, 26 de outubro de 2020
DIÁRIO TRIBUNA

www.diariotribuna.com.br | tribunadomucuri@gmail.com | facebook.com/diariotribuna

Gerais

O SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO NORDESTE MINEIRO (SINDCONT 
NORDESTE MINEIRO) inscrito no  CNPJ 20.190.229/0001-43, com sede na  Rua Epami-
nondas Otoni, 363- sala 211, Centro – Teofilo Otoni/MG, através de seu Presidente, Sr. Sérgio 
Roberto Rodrigues Pinas, convoca neste ato os profissionais da contabilidade de sua  base 
territorial (Águas Formosas, Águas Vermelhas, Almenara, Angelândia, Araçuaí,Aricanduva, 
Ataléia, Bandeira, Berilo, Bertópolis, Cachoeira de Pajeú, Campanário, Capelinha,Caraí, 
Carbonita, Carlos Chagas, Catuji,Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta, Couto 
de Magalhães de Minas, Crisólita, Curral de Dentro, Divisa Alegre, Divisópolis, Felício 
dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, 
Itaipé, Itamarandiba, Itambacuri, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jenipapo de Minas, Jequitinhonha, 
Joaíma,Jordânia, José Gonçalves de Minas,Ladainha, Leme do Prado, Machacalis, Malaca-
cheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Monte Formoso, Nanuque, Nova Módica, Novo 
Cruzeiro, NovoOriente de Minas, Ouro Verdede Minas, Padre Paraíso, Palmópolis, Pavão, 
Pedra Azul,Pescador, Ponto dos Volantes, Poté, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa 
Helena deMinas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, São Gonçalo do Rio Preto, 
São José do Divino, Senador Modestino Gonçalves, Serra dos Aimorés, Setubinha,Teófil
oOtoni,Turmalina,Umburatiba,Veredinha,Virgem da Lapa); para participar da Assembleia 
Geral Extraordinária, que ocorrerá de forma online pela plataforma Microsoftteams, no dia  
30 de   outubro de 2020, com início de transmissão e primeira convocação às 14hs, às 15hs 
ocorrerá a segunda e última convocação; o link da reunião estará disponibilizado  https://
urless.in/uGayW  na forma prevista no art. 5º da Lei 14.010/2020 e de acordo com o art. 
76 do Estatuto. Ordem do dia: Autorização ao Presidente da FECON-MG para negociar e 
firmar Convenção Coletiva de Trabalho com o SINESCONTÁBIL/MG.

Teófilo Otoni,19/10/2020

Sérgio Roberto Rodrigues Pinas
Presidente do Sindicato dos Contabilistas do Nordeste Mineiro  

Veículo furtado é 
recuperado pela Polícia 

Militar em Novo Cruzeiro
No sábado (24/10), a 

Polícia Militar em Novo 
Cruzeiro recebeu uma de-
núncia anônima informan-
do sobre o provável local 
onde estaria o veículo Fiat 
Uno, placa GUH-1156, 
que havia sido furtado na 
madrugada deste mesmo 
dia naquela cidade e os mi-
litares da 232ª Cia PM com 
apoio grupamento do Meio 
Ambiente deflagraram uma 
operação na zona rural.

Em diligência na re-
gião conhecida como Cór-
rego Correas, os militares 
depararam com um indiví-
duo na direção do veículo. 
O suspeito já conhecido no 

Distrito do Lufa foi iden-
tificado pela equipe. Ao 
notar a presença da polícia 
ele abandonou o veículo 
e fugiu entrando em um 

extenso matagal e não 
foi alcançado. O veículo 
localizado foi apreendido 
e encaminhado a um pátio 
conveniando ao Detran.

Valéria Ramos de Souza 
OAB/MG 149.354
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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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Secretaria de Saúde confirma 
2.565 casos de covid-19 e 103 

óbitos em Teófilo Otoni
O boletim epidemioló-

gico divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde na 
noite deste domingo (25/10), 
confirma 2.565 casos positi-
vos de Covid-19 em Teófilo 
Otoni, 06 a mais nas últimas 
24h e 103 óbitos ocorreram 
até esta data. Ainda de acordo 
com o boletim são 10.638 
casos suspeitos descartados, 
337 casos ativos e 2.125 
pessoas infectadas já estão 
recuperadas. Nesta data tem 
18 pacientes internados, sen-
do 02 em UTI e 16 em leitos 
clínicos. Nos leitos SUS: 
tem 24,32% de ocupação dos 
leitos de UTI e 18,86% de 
ocupação dos leitos clínicos.

O 103º óbito por com-
p l i cação  causada  pe l a 
Covid-19 ocorreu no sá-
bado (24/10/2020) e trata-
-se de uma mulher de 48 
anos que estava internada 
no Hospital Philadelfia. 
Segundo a secretaria ela 
recebeu toda assistência 
e tratamento necessários, 
era portadora de comor-
bidades e teve o resultado 
confirmado por RT-PCR.

O boletim mais deta-
lhado divulgado na sexta-
-feira (23/10), pela Secreta-
ria Municipal de Saúde in-
forma o cenário da Covid-19 
atualizado por bairros e co-
munidades rurais e a origem 
dos pacientes que ocupam 
leitos hospitalares em Teófi-
lo Otoni. Veja abaixo: 

Casos confirmados por 
Bairros de Teófilo Otoni: 
Altino Barbosa (20), Bela 
Vista (134), Belvedere (21), 
Castro Pires (71), Centro 
(208), Cidade Alta (27), Ci-
dade Nova (07), Concórdia 

(81), Fátima (37), Felicidade 
(06), Filadélfia (19), Frei 
Dimas (35), Frei Júlio (08), 
Funcionários (30), Gangor-
rinha (03), Grão Pará (58), 
Indaiá (10), Ipiranga (99), 
Itaguaçu (08), Jardim das 
Acácias (40), Jardim Eldo-
rado (09), Jardim Floresta 
(07), Jardim Iracema (54), 
Jardim São Paulo (49), Jo-
aquim Pedrosa (48), Laerte 
Laender (31), Laranjeiras 
(05), Lourival Soares da 
Costa (11), Manoel Pimenta 
(136), Marajoara (82), Ma-
tinha (119), Minas Novas 
(03), Monte Carlo (06), Mu-
curi (28), Nossa Senhora das 
Graças (04), Novo Horizonte 
(17), Olga Corrêa Prates (05), 
Palmeiras (52), Pampulhinha 
(09), Paulo Freire (04), São 
Benedito (08), São Cristóvão 
(100), São Diogo (33), São 
Francisco (15), São Jacinto 
(96), São Pedro (01), Serra 
Verde (24), Solidariedade 
(18), Tabajaras (37), Tancre-
do Neves (03), Taquara (23), 
Teófilo Rocha (41), Turma 
37 (06), Turma 38 (02), Vila 
Barreiros (30), Vila Betel 
(28), Vila Esperança (16), 
Vila Jacaré (01), Vila Ramos 
(06), Vila Santa Clara (27), 
Vila São João (40), Vila Vi-
tória (09), Viriato (19).

Comunidades e Distri-
tos: Água Fria (01), Bamberg 
(01), Brejão do cedro (01), 
Buritis (04), Cabeceira de 
São Pedro (02), Cedro (04), 
Córrego Cama Alta (01), 
Córrego Capitólio (01), Cór-
rego Crisólita (03), Córrego 
Mestre Campos (03), Cór-
rego Mutum (01), Córrego 
Santo Antônio (02), Córre-
go São João (01), Córrego 

Sobradinho (01), Córrego 
Suíça II (01), Crispim Jaques 
(01), Distrito Mucuri (11), 
Distrito de Pedro Versiani 
(08), Distrito Rio Pretinho 
(01), Distrito Topázio (09), 
Estrada de Poté (01), Fa-
zenda Arnô (01), Fazenda 
Bom Retiro (01), Fazenda 
Mucuri (01), Fazenda Sau-
dade (01), Itamunhec (01), 
Jaqueira (03), Lajinha (05), 
Póton (03), Serra do Ho-
nório (06), Suíça II (01). 
Unidades Prisionais (283).

Internações SUS de 
casos suspeitos ou confir-
mados de Covid-19 por 
município de origem: Te-
ófilo Otoni (15), Caraí (01), 
Itambacuri (01), Nanuque 
(02), Novo Cruzeiro (01), 
Ouro Verde de Minas (01), 
Padre Paraíso (02), Poté 
(01), Serra dos Aimorés 
(01). TOTAL (25).

Internações de casos 
suspeitos ou confirmados 
em leitos SUS e de saúde 
suplementar (privados): 
SUS (25), 32% e Convênio 
(12), 68%. Ocupação de 
leitos SUS de casos sus-
peitos ou confirmados em 
Teófilo Otoni: Clínicos 
22,64% e UTI 30,95%.

Dos 102 óbitos por 
complicações causadas 
pela Covid-19 em Teófilo 
Otoni, 45 vítimas são do 
sexo feminino e 57 do sexo 
masculino: Pessoas com 
idade de 20 a 29 anos (01); 
de 30 a 39 anos (02); de 
40 a 49 anos (03); de 50 a 
59 anos (12); pessoas com 
60 anos ou mais (84). Dos 
casos confirmados, 1.244 
são do sexo feminino e 
1.308 do sexo masculino.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDCONT NORDESTE MINEIRO
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