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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

Polícia Civil indicia homem 
suspeito de praticar maus 
tratos contra um cachorro
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Coluna Interfaces
Juliana Lemes da Cruz. Doutoranda em Política Social – UFF. Pesquisadora GEPAF/UFVJM. 

Coordenadora do Projeto MLV. Contato: julianalemes@id.uff.br
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A batalha continua contra a 
Covid-19: relatos de Juliana 
Santana na linha de frente

Dr. Adail Jaques é o novo 
presidente da Sociedade de 

Medicina e Cirurgia de Teófi lo 
Otoni – Triênio 2020-2023

A nova diretoria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Teófi lo Otoni – Triênio 
2020/2023 tomou posse durante solenidade realizada na quinta-feira (15/10/2020), em sua 
sede, no Edifício Palácio do Comércio, centro de Teófi lo Otoni. A classe médica prestigiou 
o novo presidente dr. Adail Jaques Prates Rodrigues e sua diretoria marcando presença 
na solenidade. Dr. Adail já compôs a diretoria por várias outras gestões. Página 5

Rede de Farmácias Indiana 
inaugura nova loja no 
centro de Teófi lo Otoni

A Rede de Farmácias Indiana inaugurou mais uma unidade em Teófi lo Otoni, a loja 
número 122 que está localizada na Praça Tiradentes. O espaço é amplo, confortável, 
climatizado, com estacionamento privativo e conta com uma equipe muito bem treinada 
para melhor atender aos clientes. Há 86 anos no mercado, a Rede de farmácias Indiana 
vem crescendo a cada dia, sendo uma das maiores empresas do ramo no país. Página 4

16ª edição do AMM nos 
Municípios debateu 
estratégias para o 

desenvolvimento do 
Vale do Mucuri

Realizada na terça-feira 
(27/10), a 16ª edição do 
“AMM nos Municípios 
– Encontro on-line nas Mi-
crorregiões”, uma parceria 
da AMM com o Sebrae/
MG. O encontro aconteceu 
na microrregião do Vale do 
Mucuri em parceria com a 
AMUC – Associação dos 
Municípios da Microrregião 
do Vale do Mucuri. Página 8

Após denúncia PM 
apreende pés de maconha 

no Bairro Bela Vista
Teófilo Otoni - Du-

rante turno de serviço do 
Grupamento Especiali-
zado em Patrulhamento 
em Área de Risco do 19º 
BPM, nesta terça-feira 
(27/10), os militares re-
ceberam denúncias in-
formando que havia uma 
estranha movimentação de 
indivíduos supostamente 
ligados ao tráfi co de dro-
gas nos bairros Vila Pedro-
sa e Bela Vista. Página 6
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Cidade/Opinião

Agências do INSS 
funcionaram normalmente 
nesta quarta-feira (28/10)

As agências do INSS 
funcionaram normal-
mente nesta quarta-feira 
(28/10), após publica-
ção da Portaria nº 362, 
(em edição extra do Di-
ário Oficial de terça, 27), 
adiando o ponto facultati-
vo relativo ao Dia do Ser-
vidor Público para a sexta-
-feira, dia 30. Com isso, 
as agências funcionaram 
nesta quarta e quem tinha 
agendamento e compare-
ceu teve o atendimento 
feito, seja administrativo 
ou avaliação pericial.

Dia 30 – ponto facul-
tativo: Com a mudança e 

o fechamento das Unida-
des no dia 30, os cidadãos 
com agendamentos para 
sexta-feira serão notifica-
dos pelo INSS, por meio 
de mensagem de texto 
(SMS) e contato da Cen-
tral 135. Para remarcar seu 
atendimento, o cidadão 

deverá utilizar também 
os canais remotos: aplica-
tivo e portal MEU INSS, 
além do telefone 135, que 
funciona de segunda a 
sábado, de 7h às 22h. (As-
sessoria de Comunicação 
- Superintendência Regio-
nal Sudeste II – MG).

Com mudança do ponto facultativo, as agências não 
abrem para atendimento na sexta (30) 

Distrito de Topázio, 
pertencente ao município 
de Teófilo Otoni: situação 
do abastecimento de água

A Copasa informa 
que, em razão da falta de 
energia elétrica na uni-
dade de bombeamento, 
o abastecimento foi in-
terrompido na Rua Sete 
de Setembro e no Bairro 

Maria Bonita, situados no 
distrito de Topázio, per-
tencente ao município de 
Teófilo Otoni, na segunda-
-feira (26/10). A conces-
sionária responsável já 
foi acionada para tomar 

as medidas necessárias. A 
previsão é que o forneci-
mento de água seja nor-
malizado, de forma grada-
tiva, assim que a energia 
for restabelecida. (Copasa 
- Assessoria de Imprensa).

www.diariotribuna.com.br

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

A batalha continua contra a 
Covid-19: relatos de Juliana 
Santana na linha de frente

Mais de seis meses se 
passaram desde o reconhe-
cimento público da presen-
ça do novo coronavírus no 
país e os casos ativos da 
doença no município de 
Teófilo Otoni reacendem 
preocupações. Foram três 
óbitos noticiados nos úl-
timos dias, dois deles, de 
profissionais da saúde. Os 
números apontam mais de 
uma centena de vítimas de 
complicações causadas pela 
Covid-19 no município.

Nesse cenário de cons-
tante incerteza, por diversas 
causas, o problema tem sido 
negligenciado. Dentre elas, 
a insistência de muitos em 
se aglomerar em espaços 
fechados e em ambientes de 
convívio social com grande 
número de pessoas. Os res-
ponsáveis e frequentadores 
de bares e ambientes de 
festas parecem desconhecer 
que estamos em momento 
de pandemia. Como se não 
bastasse esse detalhe, que 
ilustra as noites teofiloo-
tenenses e deixa perplexa 
parte da população que tra-
ta o problema com serieda-
de, o momento de campa-
nha eleitoral complexifica 
ainda mais a situação.

Candidatos e candidatas 
negligenciam o problema, 
orientam o uso de máscaras 
de proteção facial como 
requisito à participação das 
caminhadas, mas não con-
sideram que esta medida é 
apenas uma das medidas 
orientadas para prevenção 
da doença. Durante as ca-
minhadas, o espaçamento 
entre pessoas não é respei-
tado, apertos de mão são 
demandados, abraços, can-
tos e gritos acalorados. Por 
outro lado, como culpar as 
coordenações de campanha 
por não criar novas estraté-
gias para angariar votos, se 
tudo ocorreu de forma tão 
repentina? Como cobrar co-
erência dos candidatos, se a 

população desconhece outra 
forma de fazer política?

Pois bem, nesse cená-
rio, são os profissionais da 
saúde, mais uma vez, quem 
recepcionam o resultado 
final das posturas adotadas 
pela população nesse perí-
odo. A expressiva maioria 
desses são mulheres, que 
atuam na linha de frente 
do combate à pandemia de 
Covid-19. Por isso, perma-
necemos no esforço de va-
lorização dessas mulheres, 
apresentando as histórias e 
relatos de algumas delas. 
Nessa edição apresenta-
mos a Juliana Santana.

Nossa homenageada 
é enfermeira há 15 anos, 
formada pela UFMG. Mãe 
do Pedro de 9 anos e da pe-
quena Laís, de 2. É casada, 
funcionária pública, atuante 
no Serviço de Atendimen-
to Médico de Urgência, o 
SAMU e também no Hos-
pital Municipal Raimundo 
Gobira. “O início da pan-
demia me trouxe incertezas, 
medos e mudança completa 
na rotina familiar. Trabalho 
na linha de frente do comba-
te à Covid, principalmente 
no Samu e meu marido 
também é enfermeiro. Op-
tamos por nos isolarmos 
dos nossos familiares para 
os protegermos. Nossos 
filhos ficaram com os avós 
por longos 6 meses e tí-
nhamos contato apenas por 
chamadas de vídeo. Foram 
meses de muita angústia, 
choro, saudade, mas, per-
manecemos sempre foca-
dos no objetivo principal 
que era proteger a nossa 
família, nosso bem maior”.

 O relato da Juliana 
remete a um sentimento co-
letivo de solidariedade à luta 
dos profissionais de saúde 
que precisam, por condição 
financeira ou por compro-
misso mesmo, deixar suas 
famílias para se doar ao tra-
balho para o bem de outras 

pessoas. Por outro lado, gera 
uma certa revolta, porque as 
ações inconsequentes que 
assistimos hoje, sacrificam 
é esse perfil de profissional. 
É como se a responsabi-
lidade que eles têm para 
com o próximo não fosse 
importante a todos. Não é 
possível ler seu relato e não 
se incomodar com o que 
assistimos à nossa volta.

Nossa homenageada 
acrescenta que passou “[...] 
muitas noites em claro aten-
dendo e transferindo pacien-
tes com diagnóstico de Co-
vid, fazendo desinfecções 
da ambulância que pareciam 
intermináveis, trabalhando 
no limite da exaustão. Mas, 
tranquila, de certa forma, em 
saber que meus filhos esta-
vam sendo bem cuidados, 
recebendo muito amor dos 
avós”. Mais uma vez, como 
mencionado em edições 
anteriores, a importância da 
rede de apoio às mulheres 
para que consigam desem-
penhar seu trabalho, seja 
qual for, com tranquilidade 
nesses tempos tão difíceis. 
“[...] aos poucos, as trans-
ferências e atendimentos 
Covid estão diminuindo, 
meus filhos já estão co-
migo novamente. Foram 
momentos muito difíceis, 
angustiantes, mas, que ser-
viram de muito aprendiza-
do, resiliência e esperança 
de dias melhores”.

 Por conta da possi-
bilidade real, de tudo isso 
retornar, é que precisamos 
reafirmar a necessidade do 
compromisso e responsabi-
lidade de todos no combate à 
esta pandemia. Não estamos 
livres da Covid-19, portan-
to, a batalha continua. Por 
meio dessa singela home-
nagem, nosso reconheci-
mento à Juliana, como pro-
fissional da saúde, mulher 
na linha de frente e pelo 
trabalho desenvolvido em 
prol da nossa comunidade.
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Gerais
Juiz determina liberação 

de valor de auxílio 
emergencial penhorado 
em conta bancária de 
devedor trabalhista

Quitação de débitos de 
veículos pode ficar mais fácil

Nos embargos à exe-
cução, o sócio da empresa 
de equipamentos de segu-
rança alegou que o valor 
penhorado para pagamento 
de dívida com ex-empre-
gado seria proveniente do 
auxílio emergencial (artigo 
2º da Lei 13.982/2020) 
pago pelo Governo Fede-
ral como medida excep-
cional de proteção social 
para enfrentamento da 
emergência internacional 
da saúde pública (Lei 
13.979/2020), decorrente 
da pandemia do coronaví-
rus (Covid-19). No caso, 
foi utilizado o Bacenjud, 
sistema que permite ao 
juiz determinar o bloqueio 
de valores nas contas-cor-
rentes do executado, até o 
limite determinado, desde 
que haja numerário sufi-
ciente para tanto no pri-
meiro dia útil subsequente 
ao protocolo realizado.

Ao proferir a decisão, 
o julgador observou que a 
Caixa Econômica Federal 
confirmou em ofício se 
tratar a conta utilizada de 
Poupança Social Digital, 
criada com a finalidade 
específica de crédito do 
auxílio emergencial. Para 
o magistrado, a parcela não 
pode ser penhorada para 
pagar dívida trabalhista, 
por aplicação do artigo 
833, inciso IV e parágrafo 
2º, do Código de Proces-
so Civil, que estabelece 
que são impenhoráveis os 
vencimentos, proventos 
e salários, ressalvada a 
hipótese de penhora para 
pagamento de prestação 
alimentícia, instituto ju-

O Projeto de Lei (PL) 
1.486/20, do deputado 
Alencar da Silveira Jr., 
recebeu parecer de 1° tur-
no pela legalidade nesta 
terça-feira (27/10/20), na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). 
A proposição original cria 
no Estado o Programa 
Veículo Legal, de modo a 
permitir que o proprietário 
pague eventuais dívidas 
referentes ao veículo, no 
momento em que houver 
a fiscalização do seu carro.

O relator do projeto 
na comissão, deputado 
Guilherme da Cunha, no 
entanto, opinou pela ju-
ridicidade da proposição 
na forma do substitutivo 
nº 1, que apresentou. O 
novo texto não altera subs-
tancialmente o projeto, 
mas retira a previsão de 
ações administrativas a 
serem adotadas pelo Esta-
do, para que não entre na 
competência exclusiva do 
Executivo. Com o aval da 
CCJ, o projeto pode ser 
apreciado pela Comissão 
de Transporte, Comunica-
ção e Obras Públicas.

O relator elogiou a 
proposição e destacou os 
benefícios da futura lei, 
que impediria que fosse 
necessário o recolhimento 
do veículo e sua guarda em 
pátios, com dispêndios ain-
da maiores para o proprie-
tário. A quitação de débitos 
relativos à documentação 
e dívidas com o Imposto 
sobre Propriedade de Ve-
ículo Automotor (IPVA), 
de forma mais rápida e 
simplificada, no ato da 
fiscalização, também traria 

rídico que não abarca os 
créditos trabalhistas. Nos 
fundamentos, o magistra-
do citou ainda o seguinte 
julgado do TRT de Minas:

MANDADO DE SE-
GURANÇA. ORDEM 
ILEGAL. BLOQUEIO 
DE SALÁRIOS. IMPE-
NHORABILIDADE. O 
artigo 833, IV, do CPC, 
aplicável subsidiariamente 
ao processo trabalhista por 
força do artigo 769 da CLT, 
dispõe serem impenho-
ráveis, dentre outros, os 
vencimentos, os subsídios, 
os soldos, os salários, as 
remunerações, os proven-
tos de aposentadoria, as 
pensões, os pecúlios e os 
montepios. Por sua vez, 
o parágrafo 2º do referido 
dispositivo legal preconiza 
que o previsto no inciso IV 
supracitado não se aplica à 
hipótese de penhora para 
pagamento de prestação 
alimentícia, independente-
mente de sua origem, bem 
como às importâncias ex-
cedentes a 50 (cinquenta) 
salários mínimos mensais.

O legislador, portanto, 
ao estabelecer a impenho-
rabilidade sobre o salário, 
ressalvadas as exceções 

do parágrafo 2º, visou 
proteger o executado e sua 
família de privações que 
pudessem afetar as con-
dições mínimas de sobre-
vivência e soerguimento. 
Logo, revela-se ilegal o 
ato constritivo sobre os 
salários da impetrante. In-
teligência do entendimento 
contido na OJ 08 da 1ª SDI 
deste Regional. Segurança 
concedida. PJe: 0011348-
4 5 . 2 0 1 9 . 5 . 0 3 . 0 0 0 0 
(MS). (Disponibilização: 
06/02/2020. DEJT/TRT3/
Cad.Jud. Página 521. Bo-
letim: Não. Órgão Julga-
dor: 1a Seção de Dissídios 
Individuais. Relator: Jose 
Marlon de Freitas).

Nesse contexto, aca-
tou o pedido do executa-
do, reconhecendo a impe-
nhorabilidade do auxílio 
emergencial. Em deci-
são unânime, a Primeira 
Turma do TRT minei-
ro confirmou a sentença. 
Processo : PJe: 0092100-
52.2008.5.03.0044 (AP) 
— Data de Assinatura: 
07/08/2020. (Secretaria 
de Comunicação Social 
Imprensa/Notícias Jurí-
dicas - Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região).

economia e maior arreca-
dação para o Estado.

As mudanças trazidas 
pelo substitutivo permitem 
que o Estado proceda às 
devidas ações administra-
tivas, de modo a adotar a 
nova forma de cobrança 
dos tributos, mas não o 
obriga a fazer isso. Dentre 
as ações administrativas 
previstas pelo projeto, 
merecem destaque:

• a qualificação das 
autoridades policiais e 
de trânsito habilitadas 
para a regularização;

• a descrição, em re-
gulamento, das formas de 
registro a serem adotadas, 
pelas autoridades policiais 
e de trânsito, nas anota-
ções constantes da ficha 
de ocorrência, para fins de: 
a) documentação da opor-
tunidade de pagamento 
viabilizada ao proprietário 
ou ao condutor do veículo 
automotor, na qual cons-
tará o valor do débito e a 
forma de pagamento; b) 
comprovação quanto à efe-
tiva quitação dos débitos 
existentes no prontuário 
do veículo, bem como a 
emissão de documento 
provisório de regulariza-
ção veicular, para fins de 

liberação imediata do veí-
culo; c) documentação da 
inviabilidade de liberação 
imediata do veículo nos 
casos em que o condutor 
ou proprietário do veículo 
automotor se recusar a 
realizar o pagamento ou 
quando existir pendência 
referente ao veículo;

• disponibilizar dispo-
sitivos ou equipamentos 
que possibilitem ao pro-
prietário ou ao condutor do 
veículo automotor realizar 
o pagamento dos débitos 
existentes no prontuário do 
veículo no ato da blitz ou 
da operação de fiscalização 
policial ou de trânsito;

•  d i s p o n i b i l i z a r 
meio de comprovação 
da regularização docu-
mental do veículo.

De todo modo, o rela-
tor, deputado Guilherme 
da Cunha, fez questão de 
destacar que tal cobrança 
simplificada não se daria 
em casos de veículos 
envolvidos em ilícitos 
ou processos criminais. 
Também ressaltou que a 
matéria não versa sobre 
regras de trânsito, que 
são de competência da 
União, mas de procedi-
mento administrativo.

Um devedor trabalhista teve deferido pedido de liberação 
do valor do auxílio emergencial penhorado em conta bancária. 
A decisão é do juiz Vanderson Pereira de Oliveira, em atuação 

na 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia

Passa na CCJ programa para que o pagamento de dívidas 
possa ser feito durante o ato de fiscalização do veículo

Projeto analisado pela CCJ pode permitir regularização de 
multas no ato da fiscalização (Foto: Luiz Santana)
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Rede de Farmácias Indiana inaugura 
nova loja no centro de Teófilo Otoni
A Rede de  Far-

mácias Indiana 
inaugurou mais 
uma unidade em 

Teófilo Otoni, a loja número 
122 que está localizada na 
Praça Tiradentes. O espaço 
é amplo, confortável, clima-
tizado, com estacionamento 
privativo e conta com uma 
equipe muito bem treina-
da para melhor atender aos 
clientes. Há 86 anos no mer-
cado, a Rede de farmácias In-
diana vem crescendo a cada 
dia, sendo uma das maiores 
empresas do ramo no país, 
hoje conta com mais de 5.000 
colaboradores nas unidades 
instaladas em Minas Gerais, 
Bahia e Espírito Santo.

“São mais de 120 lojas, 
mas quando abre uma em mi-
nha cidade, onde tudo come-
çou pelo meu pai, a emoção é 
diferente. Ver aqui os amigos 
mais próximos, funcionários 
que trabalharam com ele, é 

diferente. O momento é de 
agradecimento, de desejar 
boa sorte a essa turma que 
vai conduzir o trabalho nessa 
loja, um abraço a todos”, dis-
se Paulo Cesar Mattar.

A supervisora regional 
de Teófilo Otoni, Pollyan-
na José Silva, emocionada 
agradeceu à Família Mattar 
e disse que é uma honra pra 
ela fazer parte da equipe. 
Destaca que há 06 anos não 
se inaugurava uma loja em 
Teófilo Otoni, e ela se emo-
ciona mesmo porque é muito 
amor envolvido, muita gra-
tidão. “E Deus nos agraciou 
com um ponto maravilhoso 
que trouxe luz para a Praça 
Tiradentes, que trouxe ener-
gia para cidade de Teófilo 
Otoni. Que Vinícius e Tereza 
possam conduzir a equipe 
de forma exemplar, e que o 
sucesso será somente uma 
consequência, porque aqui a 
gente cuida, a gente valoriza, 

a gente gosta de gente”.
A matriarca da família, 

Dona Mary Mattar disse que 
não poderia deixar de expres-
sar a sua alegria de participar 
da solenidade abrindo mais 
uma loja. Agradeceu ao padre 
Elizeu que abençoou as insta-
lações, aos amigos presentes 
e toda equipe envolvida nos 
trabalhos da Indiana. “É 
sempre uma emoção muito 
grande quando abre uma 
loja, parece a primeira. Eu só 
tenho que agradecer a Deus, 
agradecer ao nosso patriarca 
fundador dessa empresa, ele 
está sempre aí nos abençoan-
do, nos iluminando e unindo 
essa família maravilhosa que 
é a Família Indiana. Através 
do padre Elizeu teve a bênção 
de Deus, e eu como a matriar-
ca da família abençôo vocês”, 
disse sob muitos aplausos.

Alexandre Mattar agra-
deceu por todos os discur-
sos bacanas que ouviu na 

inauguração. “Eu queria em 
nome de toda Família Indiana 
agradecer o padre Elizeu que 
abençoou a nossa equipe, a 
nossa nova loja e também 
retratou um tanto a nossa his-
tória, com verdade naquilo 
que a gente acredita, que a 
gente pensa. Foi falado aqui 
que a gente gosta de gente e 
é verdade. Padre Elizeu re-
tratou muito bem tudo que 

a gente acredita. É dessa 
forma que a gente conduz, 
que a gente quer que a coisa 
aconteça. Se não for assim 
pra nós realmente não nos 
interessa continuar nessa 
jornada, nessa luta. Tenho 
certeza que será um suces-
so mais uma loja da India-
na e abençoada”, disse.

Para Alexandre, abrir 
uma loja em Teófilo Otoni 

a alegria é outra. “A fun-
dação nossa é daqui, nosso 
fundador Seu Elias é daqui 
também. Eu fiquei imaginan-
do ontem quantas vezes ele 
passou aqui nessa porta indo 
pra casa. Destacou a turma 
da Indiana, notável, de uma 
energia maravilhosa, em 
uma empresa que é respei-
tada no Brasil inteiro hoje, 
no segmento de Farmácia.
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Cidade
Dr. Adail Jaques é o novo presidente 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de Teófilo Otoni – Triênio 2020-2023

A nova diretoria 
da Sociedade 
de Medicina 
e Cirurgia de 

Teófilo Otoni (SMCTO) – 
Triênio 2020/2023 tomou 
posse durante solenidade 
realizada na quinta-fei-
ra (15/10/2020), em sua 
sede, no Edifício Palácio 
do Comércio, centro de 
Teófilo Otoni. A classe 
médica prestigiou o novo 
presidente dr. Adail Ja-
ques Prates Rodrigues e 
sua diretoria marcando 
presença na solenidade.

Dr. Adail Jaques Pra-
tes Rodrigues destaca que 
já compôs a diretoria da 
Sociedade de Medicina 
por várias gestões, ago-
ra assume a presidência 
e quer trabalhar muito 
pela classe. Destaca que 
a SMCTO foi fundada 
em setembro de 1945 e 
recorda que, ao retornar à 
cidade entre 1988 a 1990, 
ele foi convidado para 
ser membro da diretoria. 
“A nossa Sociedade de 
Medicina  sempre  foi 
muito ativa e eles me 
deram a oportunidade 

de ser candidato, e hoje 
venho tomar posse como 
presidente”, disse.

Ele destaca que, a So-
ciedade de Medicina e Ci-
rurgia é um congraçamen-
to entre os médicos. Sem-
pre ficou responsável pela 
parte científica e social da 
classe, e com o passar do 
tempo as próprias asso-
ciações, sindicatos, fica-
ram meio sem atuação. “É 
por isso que eu vim hoje 
candidatar, tomar posse e 
trazê-la novamente. Nós 
não podemos perder um 
legado desse, pra se ter 
uma ideia nós estamos 
aí na região com 500 
médicos, associado, hoje 
é o mínimo possível. As 
pessoas vão chegando e 
se isolando, é isso que eu 
estou querendo trazer pra 
Sociedade, o médico aqui 
pra dentro pra ter ativi-
dade científica, defesa da 
classe, condições dignas 
de trabalho e de salário 
para a categoria.

Ressalta também que 
não pode esquecer o social, 
de eventos como o Dia do 
Médico. “Aqui já tiveram 

congressos com médicos 
de São Paulo, Rio de Janei-
ro, até mesmo de Belo Ho-
rizonte e, com o passar do 
tempo isso foi perdendo, 
queremos retornar com os 
congressos, simpósios”. 
Explica que hoje o mé-
dico se forma e começa 
trabalhar, ele quer trazer 
cursos de pós-graduação 
para dentro da Socieda-
de de Medicina e passar 
para os colegas. Durante 

o ato de posse, o dr. Adail 
agradeceu toda sua di-
retoria, destacando que, 
todos os médicos convi-
dados a compor a chapa 
com ele disseram sim.

Propostas de can-
didatos para a área da 
saúde – No dia 15 de no-
vembro ocorre a eleição 
municipal e a Sociedade de 
Medicina vai convidar to-
dos os candidatos para uma 
apresentação de suas pro-

postas para a área da saúde 
em Teófilo Otoni. Para 
o dr. Adail é importante 
saber dessas informações 
antes de depositar o voto 
na urna para escolher o 
candidato por propostas, e 
propostas que possam ser 
realizadas. “A hora é essa, 
na pré-candidatura que 
você faz um compromisso 
com o candidato”, disse. 
Os candidatos serão ouvi-
dos um por vez na ordem 

de sorteio. Ele explica que 
a Sociedade de Medicina 
quer ouvir os candida-
tos juntamente com seus 
possíveis secretários de 
saúde. Destaca que nesta 
eleição em Teófilo Otoni 
têm dois médicos como 
candidatos a vice-prefeito 
e um como candidato a 
vereador e ele quer ouvir 
também as propostas des-
se candidato a vereador 
para a classe médica.

Presidente: Dr. Adail Jaques Prates Rodrigues. Vice-presidente: Dr. Marcos Antônio Martin Amaral. Diretoria Financeira: Dr. Marcelo Pen-
chel Santos, Dr. Hermanan Paulo Marx, dr. Zeilah Colares Júnior. Secretários: Dr. Fabrício Nacif Ribeiro, dr. Frederico Borborema Figueiredo, dr. 
Ricardo Victório Ferreira, dra. Maria das Graças Marçal Pinheiro Silva, dra. Gisele Santos Freire. Diretoria Científica: Dr. Antônio Abdala Cury, 
Dra. Rúbia de Cássia Alves Farias Miranda, dra. Flávia Valverde Santana Reis. Diretoria Social: Dr. Guilherme de Oliveira Carvalho, Dr. Alessan-
dro Amaral Ferreira, dr. Marcelo Lopes Tomich, dra. Beatriz Correia Aguiar, dra. Nayara Jardim Ferreira, Pessoa. Diretor de Esporte: Dr. Paulo 
Henrique Gonçalves Lima. Delegados junto à AMMG: efetivo, Dr José Altino Pimenta Pereira Silva. Suplente, Dr. Valcir Costa.

Diretoria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Teófilo Otoni: Triênio 2020-2023

Novo presidente da SMCTO, dr. Adail Jaques Prates Rodrigues com sua diretoria, triênio 2020-2023
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Segurança Pública
Polícia Civil indicia homem 
suspeito de praticar maus 
tratos contra um cachorro

GEPAR do 19º Batalhão 
apreende drogas no Bairro 
Manoel Pimenta (Eucalipto)Policia Militar prende 

assaltante horas depois de 
praticar roubo de veículo

A Polícia Civil de 
Minas Gerais, através da 
Delegacia da cidade de Ja-
cinto indiciou um homem 
suspeito de ter praticado 
maus tratos contra animal 
naquela cidade. Segundo 
o delegado, dr. Bernardo 
Campos, o suspeito que 
é carroceiro está sendo 
investigado por suposta-
mente ter amarrado um 
cachorro em sua carro-
ça e se deslocado por 7 
quilômetros arrastando o 
animal pela estrada.

“A investigação come-
çou quando a polícia rece-
beu um vídeo mostrando 
um cachorro gravemente 
ferido. O crime supos-
tamente ocorreu quatro 
dias após à nova lei que 
deu maior proteção aos 
animais, entrar em vigor”, 

Teófilo Otoni - Du-
rante operação do Grupa-
mento Especializado em 
Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 
19º Batalhão de Polícia 
Militar no Bairro Manoel 
Pimenta (Eucalipto), no 
sábado (24/10), os mi-
litares avistaram alguns 
indivíduos em um local 
conhecido como ponto 

de tráfico de drogas.
Com a aproximação 

dos militares os suspeitos 
fugiram. Ao ser feito busca 
no local onde eles estavam, 
foram localizadas 32 pedras 
de crack e 23 pinos com co-
caína, materiais que foram 
apreendidos e encaminha-
dos para a delegacia de 
Polícia Civil. (Informações/
Foto: PMMG/19º BPM).

Nes ta  t e rça - fe i r a 
(27/10), por volta das 16h, 
policiais militares da ci-
dade de Jampruca foram 
acionados por uma vítima 
informando que por volta 
das 15h desse dia, quan-
do estava trabalhando no 
transporte de passageiros 
através de aplicativo, dois 
homens morenos, estatura 
mediana, um deles trajan-
do camiseta branca e calça 
preta e o outro camiseta 
preta e calça jeans haviam 
roubado o seu veículo 
Fiat Palio, de cor prata, 
na cidade de Governador 
Valadares próximo à ro-
doviária, momento em que 
a vítima estava deixando 
uma cliente no local.

A vítima esclareceu 
que havia sido abandona-
da próximo ao trevo de 
Jampruca e que os autores 
seguiram na BR-116, sen-
tido Teófilo Otoni. Ime-
diatamente os militares 
repassaram o fato para as 
demais equipes das cidades 
de Itambacuri e Teófilo 
Otoni. A região foi cercada 
e uma equipe de Itambacuri 
percebeu que o veículo 
passou próximo ao posto 
Monte Alto, em direção à 
Bahia, fez o acompanha-
mento, mas, ao perceber 
a presença da viatura, o 

disse dr. Bernardo. Ele 
destaca que as investiga-
ções foram encerradas e 
o inquérito foi remetido 
ao Poder Judiciário e ao 
Ministério Público para 
oferecimento de denúncia.

O animal fi cou grave-
mente ferido nas costas. 
Segundo o delegado o 
cachorro tinha sido doado 
para o carroceiro no dia 

dos fatos, pela fazendeira 
onde ele busca lenha para 
revender. Informou que o 
animal está sob os cuida-
dos da pessoa que gravou 
o vídeo denunciando o 
abuso. “O carroceiro foi 
ouvido e negou os fatos. 
Afi rmou que os pelos do 
cachorro tinham caído 
posteriormente e não sa-
beria o motivo”, disse.

condutor desenvolveu mais 
velocidade no veículo.

Já no início da Laji-
nha, próximo a um restau-
rante, o veículo entrou em 
via de terra à direita e os 
autores com arma de fogo 
em punho desceram do ve-
ículo, sendo necessário, os 
policiais usarem as armas 
de fogo para revidarem às 
agressões por parte dos 
autores. Na perseguição 
os autores abandonaram 
o veículo e se embrenha-
ram em um matagal em 
sentidos opostos. Nesse 
instante foi acionada as 
demais equipes de apoio 
como o Tático Móvel, do 
Meio Ambiente e ROCCA.

Após horas de rastre-
amento e buscas, um dos 
autores foi abordado e 
preso por uma equipe do 

Tático Móvel que partici-
pava da ocorrência, sendo 
encontrado com ele o ce-
lular da vítima. O veículo 
foi recuperado. A vítima 
foi ao local e reconheceu 
o assaltante e os produtos 
roubados. O outro assal-
tante que trajava camiseta 
branca e calça preta ain-
da está foragido, mas as 
diligências continuaram 
ininterruptas na tentativa 
de localizá-lo e prendê-lo. 
Segundo a PM o preso é 
de alta periculosidade, tem 
passagens por tráfico de 
drogas e é suspeito de ter 
praticado outros roubos 
de veículos na região de 
Montes Claros. O preso 
foi autuado em fl agrante. 
(Informações/Foto: Asses-
soria de comunicação or-
ganizacional do 19º BPM).

Após denúncia PM 
apreende pés de maconha 

no Bairro Bela Vista
Teófi lo Otoni - Du-

rante turno de serviço do 
Grupamento Especializa-
do em Patrulhamento em 
Área de Risco do 19º Ba-
talhão de Polícia Militar, 
nesta terça-feira (27/10), 
os militares receberam 
denúncias informando 
que havia uma estranha 
movimentação de in-
divíduos supostamente 
ligados ao tráfico de 
drogas nos bairros Vila 
Pedrosa e Bela Vista.

O informante disse 
que eles desciam cons-
tantemente em uma 
construção. A equipe 
GEPAR foi ao local e, 

durante buscas encon-
trou algumas plantações 
de pés de maconha. O 
material foi apreendido 
e encaminhado para a 
delegacia de Polícia Civil 

para as medidas cabí-
veis. Foram apreendidos 
06 pés de maconha. Os 
suspeitos não foram lo-
calizados. (Informações/
Foto: PMMG/19º BPM).

www.diariotribuna.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

Polícia Militar recuperou o veículo tomado de assalto
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Publicação Legal

Abandono de 
Emprego

Lizete Tanure Tei-
xeira comunica para os 
devidos f ins ,  que sua 
funcionária, no cargo de 
acompanhante de idoso, 
Randa Auar Magalhães, 
admitida em novembro 
de 2016, esteve presente 
no trabalho até o dia 28 
de Julho de 2020. Sendo, 
que após esta data, mesmo 
após várias tentativas de 
contato no dia seguinte, 
não apareceu mais no local 
onde exercia tal função 
nem mesmo para receber 
os seus proventos. Ressal-
tamos ainda que a mesma 
não foi dispensada de seu 
trabalho pela contratante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO – MG. AVISO DE 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 15/2020. O Município São José do Divino/
MG, através da CPL, comunica que abrirá Processo Licitatório Nº: 27/2020, Modali-
dade Pregão Presencial Nº: 15/2020, tipo menor preço por item, cujo objeto é a futura 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças 
para instalação de torre de telefonia celular, com data de abertura prevista para o dia 
12/11/2020 às 09h00. Os interessados poderão retirar o edital e obter informações na 
Prefeitura, à Praça Prefeito Jurandir José Duarte, nº 100 - centro – São José do Divino/
MG, nos dias úteis no horário de 08h00 às 12h00. Informações Tel/Fax: (33) 3582-1115. 
Patrick Rodrigues dos Santos- Presidente da CPL.

Valéria Ramos de Souza 
OAB/MG 149.354
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OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012388 - EVANDRO ALVES PEREIRA, solteiro, maior, 

churrasqueiro, nascido aos 29/08/1972, na Vila Barreiros, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Vinte, 225, Bairro Novo 
Horizonte, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de PETRONÍLIO ALVES 
PEREIRA e EVA ALVES DE SOUZA; e DÉBORA CARINE 
PEREIRA DA SILVA, divorciada, maior, do lar, nascida aos 
18/11/1972, no Hospital Balbina Bragança, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Vinte, 225, Bairro Novo Horizonte, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de PLÁCIDO LUIZ PEREIRA DA 
SILVA e RUTE OLIVEIRA DA SILVA; 

012389 - MAICON SEBÁSTIAN BARBOSA DE SOUZA, 
solteiro, maior, microempreendedor, nascido aos 14/08/1991, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Jair Werneck, 183 A, Bairro Cidade Alta, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de SEBASTIÃO DE SOUZA e MARIA DE FATIMA 
BARBOSA; e TATIANE RODRIGUES DE SOUZA, solteira, 
maior, manicure, nascida em 13/11/1992, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua da Libertação, 111, Bairro Taquara, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA e 
DELDINA RODRIGUES SALOMÃO; 

012390 - HELDER LEHMANN SILVA, solteiro, maior, 
biomédico, nascido em 16/03/1983, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Olegário Lima, 82, 
Bairro São Jacinto, 82, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO 
AMARO DA SILVA e LENI LEHMANN SILVA; e ALINE 
CARVALHO DA SILVA, solteira, maior, administradora, nas-
cida aos 05/01/1987, no Hospital Regional, natural de Ipiaú-BA, 
residente na Rua Olegário Lima, 82, Bairro São Jacinto, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de VICENTE MUNIZ DA SILVA e MARIA 
LUCIA DOS SANTOS CARVALHO; 

012391 - MANOEL CARLOS GOMES DA SILVA, 
divorciado, maior, policial militar, nascido aos 12/11/1973, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Rua Armezinda Oliveira Terra, 115, Bairro Vila Ramos, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MANOEL GOMES DA SILVA 
e MARIA RODRIGUES DA SILVA; e ROSINARA FRANCO 
DE ALMEIDA, divorciada, maior, cabeleireira, nascida aos 
14/02/1978, na Rua Miriam, Bairro São Cristóvão, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Armezinda Oliveira Terra, 
115, Bairro Vila Ramos, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CÍCERO 
GOMES DE ALMEIDA e MARIA FRANCO DE ALMEIDA; 

Teófi lo Otoni-MG 27/10/2020
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12388 a 12391

012392 - RAFAEL LIMA MENEZES, solteiro, maior, 
professor, nascido aos 11/03/1994, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Nova Lima, 
50, Bairro Belvedere, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de RENÊ 
ALVES MENEZES e ROSELI LIMA MENEZES; e THALI-
TA RODRIGUES CASSEMIRO DE SOUZA, solteira, maior, 
professora, nascida aos 01/02/1993, no Hospital Santa Ro-
sália, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Ewald 
Middeldorf, 84, Bairro Jardim Floresta, Teófilo Otoni-MG, 
filho(a) de SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA e MARIA 
DE LOURDES CASSEMIRO SOUZA;  

012393 - FABIANO GONÇALVES FERREIRA, 
solteiro, maior, emendador de cabos telefônicos, nascido aos 
09/05/1991, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófilo Oto-
ni-MG, residente na Rua Rachid Handere, 1567, Bairro Bela 
Vista, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de ANTONIO JANUÁRIO 
FERREIRA e IVANETE FRANCISCA GONÇALVES; e JE-
NIFFER CARDOSO RIBEIRO, solteira, maior, recepcionista, 

nascida aos 12/01/1992, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófilo Otoni-MG, residente na Rua João Paulo I, 15, Bairro 
Esperança, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de EDSON RIBEIRO 
DE SOUZA e LENI CARDOSO RIBEIRO; 

012394 - NEUBER OLIVEIRA DUARTE, solteiro, maior, 
vendedor, nascido aos 07/04/1989, no Hospital São Lucas, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua E, 323 B, Bairro Mucuri, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GILBERTO PEREIRA DUARTE 
e MARLENE OLIVEIRA DUARTE; e SARA ELIZABETH 
FERREIRA DE SOUZA, solteira, maior, advogada, nascida 
aos 26/05/1995, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Geraldo de Souza Regis, 436, 
Bairro Doutor Laerte Laender, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
JOSÉ MARCOS RODRIGUES DE SOUZA e ELIZANGELA 
FERREIRA DE SOUZA; 

012395 - ALEXANDRE FRANCISCO DO AMARAL 
GONÇALVES, solteiro, maior, gesseiro, nascido aos 31/10/1975, 
no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Rua Clemente Quitéria, 15, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de JOSÉ RODRIGUES GONÇALVES e VANDA 
FRANCISCA DO AMARAL; e PATRICIA RODRIGUES DOS 
SANTOS, solteira, maior, do lar, nascida aos 29/11/1978, no 
Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Clemente Quitéria, 15, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de PAULO ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e 
EUNICE DO ROSARIO SANTOS; 

012396 - JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, 
solteiro, maior, açougueiro, nascido aos 07/12/1974, na Ma-
ternidade de Campinas, natural de Campinas-SP, residente na 
Rua Vital João Krasnovolski, 514, Centro, Novo Oriente de 
Minas-MG, filho(a) de JUPI RODRIGUES DE OLIVEIRA 
e DELCI SOARES DE OLIVEIRA; e ALTAIR LACERDA 
CARDOSO, solteira, maior, costureira, nascida aos 09/11/1973, 
em domicílio no lugar denominado Córrego Novo, natural de 
Pavão-MG, residente na Rua Rachid Handere, 577, Bairro Bela 
Vista, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de AFONSO LACERDA 
SOUSA e MARIA GOMES CARDOSO;  

012397 - SÉRGIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, divorciado, 
maior, eletricista, nascido aos 23/10/1975, no distrito de Topázio, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Santos Camilo 
Coelho, 20, Bairro Esperança, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS 
GONÇALVES DE OLIVEIRA; e ELIZANGELA COELHO 
FERREIRA, solteira, maior, operadora de caixa, nascida aos 
02/08/1976, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Otávio Pedrosa Costa, 12, Bairro Bela Vista, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO FERREIRA BRAUZO 
e MARIA GILDA COÊLHO FERREIRA; 

012398 - WEMERSON FERNANDES DE SOUZA, 
solteiro, maior, instrutor de academia, nascido aos 04/09/1988, 
no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, resi-
dente na Rua Godofredo Mollendorff, 32 A, Bairro Funcionários, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ GONZAGA DE SOUZA 
e IVANI FERNANDES DE SOUZA; e STEFÂNYA SALDA-
NHA SHINKAWA, solteira, maior, assistente social, nascida 
aos 25/12/1991, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na  Rua Godofredo Mollendorff, 32, Bairro 
Funcionários, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de MITSUNORI 
SHINKAWA DE OLIVEIRA e RUTH SALDANHA COSTA; 

Teófi lo Otoni-MG 28/10/2020
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12392 a 12398
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16ª edição do AMM nos Municípios 
debateu estratégias para o 

desenvolvimento do Vale do Mucuri

Real izada  na 
t e r ç a - f e i r a 
( 2 7 / 1 0 ) ,  a 
16ª edição do 

“AMM nos Municípios – 
Encontro on-line nas Mi-
crorregiões” que faz parte 
do projeto “Desenvolve 
Minas”, uma parceria da 
AMM (Associação Mineira 
de Municípios) com o Se-
brae Minas. A 16ª edição 
encerra a primeira fase 
dos encontros virtuais por 
Minas Gerais e, neste dia 
o encontro aconteceu na 
microrregião do Vale do 
Mucuri em parceria com 
a AMUC – Associação dos 
Municípios da Microrre-
gião do Vale do Mucuri.

O evento debateu 
sobre estratégias para o 
desenvolvimento dos mu-
nicípios que compõem a 
microrregião do Vale do 
Mucuri, tendo como me-

diador Lu Pereira que é co-
ordenador de comunicação 
da AMM. Nesse encontro 
foi debatido um tema es-
pecífi co que é “Estratégia 
para o desenvolvimento 
dos municípios”. Dentro 
desse tema teve um painel 
que abordou a aplicação de 
recursos frente à Covid-19 
com o TCE e o desenvolvi-
mento territorial por meio 
de consórcios públicos.

T a m b é m  f o r a m 
apresentados dois cases 
da região: O Case regio-
nal Almenara – Centro 
de inspeção Municipal 
e o fortalecimento dos 
pequenos produtores. E 
o Case regional – Redes 
colaborativas para o cres-
cimento, além dos progra-
mas de parcerias do Sebrae 
na região, e apresentados 
dois vídeos, um institucio-
nal do projeto e outro que 

é a parte de capacitação 
dos gestores públicos, es-
pecialmente com foco no 
encerramento de mandato.

O vice-presidente da 
AMUC, diretor da AMM 
na região, e prefeito de 
Ladainha, Walid Ne-
dir como anfi trião, repre-
sentando o presidente da 
AMUC e prefeito de Santa 
Helena de Minas, Artur 
Rodrigues da Silva, disse 
que o Vale do Mucuri com 
aproximadamente 500 mil 
habitantes, constituído por 
famílias de baixa renda tem 
os IDHs mais baixos do 
estado. “Essa iniciativa dos 
parceiros do programa De-
senvolve Minas vem ao en-
contro dos anseios da nossa 
população, isso que nossa 
região está precisando, a 
união do Sebrae, Emater, 
IMA”, disse Walid des-
tacando a importância do 

consorciamento para que o 
selo SIM seja viabilizado, 
tendo em vista que quase 
75% da nossa população 
está na zona rural.

Além da contribuição 
e auxílio na execução de 
projetos como esse que de-
senvolvem a região, o di-
retor técnico do Sebrae 
Minas, João Cruz Reis 
Filho, chamou a atenção 
da parceria entre Sebrae e 
TRE na adesão de “Todos 
pela Democracia”, onde 
o próprio Tribunal vai 
entregar o guia do novo 
prefeito empreendedor a 
todos os eleitos. O vice-
-presidente da AMM, Rui 
Ramos disse estar muito 
satisfeito com o resultado 
alcançado com os eventos. 
“Porque é necessário a 
gente dar continuidade ao 
desenvolvimento, oferecer 
condições para os novos 

gestores que vão assumir 
e vão precisar de muito 
apoio pós-pandemia. Ain-
da não sabemos as difi cul-
dades que vão passar”.

O analista de con-
trole externo do TCE/
MG, Pedro Henrique 
Magalhães Azevedo, fa-
lou sobre a aplicação de 
recursos referentes à co-
vid-19, falou da ação de 
fiscalização do órgão e, 
também, da criação de 
uma comissão e um hotsi-
te da Covid-19 www.tce.
mg.gov.br/covid, com to-
das as novas legislações. 
A analista técnica do 
Sebrae Minas, Ariane 
Vilhena falou sobre o 
Sistema de Inspeção Re-
gional Consorciado. Ela 
destacou que atualmente, 
principalmente com a 
demanda de políticas pú-
blicas concretas de médio 

e longo prazo, a junção 
de esforços e cooperação 
entre os entes viabiliza 
tais projetos de grande 
porte, como iluminação, 
saneamento e saúde.

O case regional Alme-
nara “O Selo de Inspeção 
Municipal e o fortaleci-
mento dos pequenos pro-
dutores” foi apresentado 
por Humberto Pereira, 
analista do Sebrae Mi-
nas. O case regional “Re-
des colaborativas para o 
crescimento” foi abordado 
por Wedson Bruno Cor-
deiro de Sá, gestor técnico 
da Associação do Circui-
to Turístico das Pedras 
Preciosas. Encerrando o 
evento, o trabalho do “Se-
brae Minas: programas e 
parcerias” foi apresentado 
por Jeferson Rodrigues 
Batalha, analista técnico 
do Sebrae Minas.

Mediador do encontro on-line, Lu Pereira, 
coordenador de comunicação da AMM

Case regional Almenara foi apresentado por Humberto
 Pereira, analista do Sebrae Minas

Bruno Sá apresentou o case regional Redes 
colaborativas para o crescimento
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