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Manaus - Funcioná-
rios da Açaí Transportes 
foram surpreendidos, nas 
primeiras horas da manhã 
de quinta-feira (08/07), ao 
chegarem na empresa para 
saírem com os ônibus do 
transporte coletivo urbano 
e se depararem com os 
portões fechados. Com 
a interdição, 64 ônibus 
que atendem 13 linhas, a 
maioria delas atua na Zona 
Norte da capital e tiveram 
os serviços suspensos. 
Os rodoviários da Açaí 
foram informados que a 
concessão da empresa não 
havia sido renovada com a 
Prefeitura de Manaus e que 

América Futebol Clube de 
Teófi lo Otoni tem nova 

diretoria, e está de volta 
ao futebol profi ssional

Açaí Transportes fecha 
as portas e causa 

transtornos em Manaus
A nova diretoria do América Futebol Clube de Teófi lo Otoni foi apresentada nesta 

segunda-feira (19/07), durante coletiva de imprensa no estádio Nassri Mattar. O secretário 
de Governo municipal, administrador Tarcirlei Marinielo de Brito assumiu a presidência e 
disse que está disposto a trabalhar pesado, contando com os antigos parceiros e os novos 
que serão feitos. Informou que o América está com uma dívida de R$ 4 milhões. Página 2

Funcionários estão apreensivos sobre seus destinos 
trabalhistas  Foto  Divulgação

todos seriam indenizados.
Veja notícia com-

pleta no site: https://d.
emtempo.com.br/ama-

z o n a s / 3 1 3 1 7 8 / a c a i -
-transportes-fecha-as-
-portas-e-causa-trans-
tornos-em-manaus

Os rodoviários da Açaí foram informados que a concessão 
da empresa não havia sido renovada com a Prefeitura de 

Manaus e que todos seriam indenizados

PM faz homenagem a 
criança aniversariante 

em Malacacheta
A Polícia Militar em 

Malacacheta soube através 
da mãe de uma criança, que 
a fi lha admira muito a Po-
lícia Militar e gostaria que 
os militares fossem à casa 
dela por ocasião de seu 
aniversário. Ao saber do 
amor da criança pela insti-
tuição, os policiais realiza-
ram a “Operação Yasmin”, 
compraram presentes e 
um bolo pra ela. Página 7
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Cidade
Segundo sorteio da Ação 

entre amigos - Cartão 
Premiado Vale do Mucury

Teófilo Otoni - A Via-
ção Vale do Mucury está 
realizando a ação entre 
amigos – Cartão Premiado 
2021, evento que premia 
inúmeros usuários da em-
presa, das linhas urbanas e 
rurais. Colocando crédito 
no valor de R$ 50,00 no 
Mucury Card a pessoa 
ganha na hora um cupom 
para participar da promo-
ção “Cartão Premiado”, 
preenche corretamente e 
deposita em uma das urnas 
disponíveis nos pontos de 
venda, e concorre a muitos 
prêmios, eletroeletrôni-
cos e eletrodomésticos.

Quanto mais crédito 
comprar, mais chance terá 
de ganhar. Locais de ven-
da com cartão de crédito: 
garagem São Jacinto e 
ponto de apoio, ao lado da 
rodoviária. A campanha é 
realizada há anos, com o 
objetivo de prestigiar os 
clientes, valorizar as pes-
soas que estão lado a lado 
com a empresa no dia a dia.

O empresário Rômulo 
Maciel destaca que, a Vale 
do Mucury cumpre com 
seus compromissos, e mais 
uma vez realiza a ação 
entre amigos, com toda 
segurança conforme pre-
coniza as autoridades de 
saúde, devido a pandemia 
da covid-19, respeitando 
a comunidade de Teófilo 
Otoni, como é feito há 59 
anos. Os clientes são a ra-
zão de existir da empresa.

O segundo sorteio, re-
alizado na sexta-feira (16 
de julho): 1º prêmio – 01 
Fogão 4 bocas, a ganhadora 

foi Sandra Pereira de Souza 
do Bairro Soares da Costa. 
2º prêmio – 01 Ventilador, 
ganhadora Maria Selma 
Ramos do Bairro Taquara. 
3º prêmio – 01 Liquidifica-
dor, ganhadora Ana Catari-
na Silva do Bairro Fátima.

No primeiro sorteio, 
realizado na sexta-feira 
(11 de junho): 1º prêmio 
– 01 Microondas, a ga-

nhadora foi Ana Cláudia 
Nunes. 2º prêmio - 01 Mis-
teira, ganhadora Alexandra 
G. Goecking. 3º prêmio 
– 01 Ventilador, ganhadora 
Thalyme Santana Costa. O 
terceiro sorteio será no dia 
13 de agosto, quando serão 
sorteados 01 TV Led, 01 
Microondas e 01 Ventilador. 
A campanha conta com a 
parceria do TM Bus Door.

América Futebol Clube de 
Teófilo Otoni tem nova 

diretoria, e está de volta 
ao futebol profissional

A nova diretoria do 
América Futebol Clube 
de Teófilo Otoni foi apre-
sentada na tarde desta 
segunda-feira (19/07), du-
rante coletiva de imprensa 
no estádio Nassri Mattar. 
O secretário de Governo 
municipal, administrador 
Tarcirlei Marinielo de Bri-
to assumiu a presidência e 
disse que está disposto a 
trabalhar pesado, contando 
com os antigos parcei-
ros e os novos que serão 
feitos. Informou que o 
América está com uma 
dívida de R$ 4 milhões.

Na coletiva foi ques-
tionado se teria feito um 
acordo com o ex-presi-
dente para ele deixar o 
América, pois já teria dito 
que não deixaria, e Tar-
cirlei respondeu que não 
teve acordo nenhum. “O 
que o levou a fazer isso foi 
uma dívida que ele tinha 
na mão, de R$ 4 milhões, 
não tinha perspectiva de 
como pagar, não estava 
mais aguentando a pres-
são por parte da torcida, 
dos órgãos de fiscaliza-
ção, da própria impren-
sa, e nós apresentamos 
um projeto a ele”, disse.

Segundo Tarcirlei, 
foi dito ao ex-presidente, 
que já tinha um grupo de 
pessoas de bem pronto 
para assumir o América, 
para não deixá-lo acabar, 
apresentou e ele levou o 
projeto para ver junto à 
antiga diretoria, e aca-
bou aceitando a proposta. 
“Porque também eles não 
tinham saída, não tinham 
opção”, disse Tarcirlei.

Informou que havia 
acabado de sair do cartório 
junto com o seu vice-pre-
sidente João Gabriel, onde 
assinou a papelada passan-
do a presidência para o seu 
nome, dando posse à nova 
diretoria, mas não recebeu 
nem a chave ainda. Disse 
que, através do diálogo, vai 
contatar as pessoas que te-
riam algum tipo de relação, 
jurídica ou contratual com 
o América, mas lembra que 
tem um campeonato para 
disputar, que começa dia 
12 de setembro, portanto, 
tem menos de 02 meses 
para fazer as reformas 
necessárias. América está 

confirmado na 2ª divisão 
do campeonato mineiro e 
mandará os jogos em Te-
ófilo Otoni. Dia 12 de se-
tembro, às 10h, já estreia 
aqui contra o Contagem.

Estrutura do estádio 
– O novo presidente afir-
mou que no momento não 
tem como usar o estádio do 
América, e nesse prazo pe-
queno que tem, vai ter que 
contar com os parceiros an-
tigos e os novos que serão 
feitos, e acelerar pra fazer 
as reformas necessárias, 
para dia 12 de setembro 
estar em condições de dis-
putar o campeonato. Sobre 
o treinamento, informou 
que já está fazendo um 
convênio com o Concór-
dia, e durante o tempo 
em que o estádio tiver em 
reforma, durante a pré-tem-
porada o time do América 
vai treinar no Concórdia.

O prefeito Daniel 
Sucupira participou da 
apresentação da nova di-
retoria e da coletiva, e foi 
questionado sobre qual 
seria o papel da prefeitura 
para contribuir de alguma 
forma com o América. 
Ele disse que deveria ficar 
claro que a prefeitura não 
é financiadora do América, 
e nem vai pagar as suas 
contas. E se tiver algum 
credor achando que vai 
receber da prefeitura, bom 

saber que prefeitura é uma 
coisa e América é outra.

 “Tarcirlei secretário 
municipal tem um papel 
na prefeitura, Tarcirlei 
presidente do América tem 
outro papel aqui dentro. 
O papel da prefeitura é 
utilizar de todos os esfor-
ços que tem, de todas as 
formas que puder, para que 
a gente possa alavancar 
o time. Eu fiz um com-
promisso de campanha 
nesta gestão, de traba-
lharmos incansavelmente 
para resgatar o time do 
América, isso estamos 
fazendo”, disse Sucupira.

Nova diretoria do 
América Futebol Clu-
be – Teófilo Otoni - Di-
r e t o r i a  E x e c u t i v a

Presidente: Tarcirlei 
Marinielo de Brito - Vice-
-presidente: João Ga-
briel Fassbender Barreto 
Prates - Secretário: Hel-
der Guedes Meira - 1ª 
Tesoureira: Ana Maria 
de Oliveira Rodrigues 
- 2º Tesoureiro: Elias 
Rodrigues de Almeida.

Conselho Fiscal - 1º 
Conselheiro: Igor José 
Martins Braga - 2º Con-
selheiro: Otacílio José 
dos Santos Filho - 3º 
Conselheiro: Ezequias 
Rodrigues dos Santos - 
Conselho Suplente: Pe-
dro Carlos Soares Pereira.

Teófilo Otoni contabiliza 
357 óbitos por complicações 

causadas pela covid-19
A Secretaria Municipal 

de Saúde divulgou boletim 
epidemiológico, na noite de 
segunda-feira (19/07/2021), 
confirmando 13.534 casos 
positivos de Covid-19 em 
Teófilo Otoni, 23 a mais 
nas últimas 24 horas, e 
contabiliza 357 óbitos por 
complicações causadas pelo 
coronavírus, tendo 01 óbito 
em investigação. O boletim 
informa ainda que tem 156 
casos ativos, 13.021 recupe-
rados, 28.228 casos suspei-
tos foram descartados.

No domingo (18/07/21), 
foram inseridos 03 óbitos, 

ocorridos nos dias 14 e 
16/07. O primeiro óbito foi 
de uma idosa de 86 anos, 
que estava internada no 
Hospital Bom Samaritano. 
O segundo foi de um homem 
de 40 anos, que estava inter-
nado no Hospital Philadel-
fia. E o terceiro foi de uma 
idosa de 76 anos, que estava 
internada no Hospital Bom 
Samaritano. Os três pacien-
tes tiveram os resultados 
confirmados pelo RT-PCR.

I n t e r n a ç õ e s  a t é 
(19/07/2021): Pelo SUS, 
Convênio e Particular tem 
40 leitos de UTI Covid e 

24 estão ocupados, sendo 
12 pacientes  de  Teófi -
lo Otoni e 12 de outros 
municípios (60,00% de 
ocupação). Tem 106 leitos 
de Enfermaria Covid e 21 
estão ocupados, sendo 15 
pacientes de Teófilo Otoni 
e 06 de outros municípios 
(19,81% de ocupação).

Vacinômetro: dados 
atualizados na quinta-feira 
(15/07/21) mostram que 
66.301 pessoas receberam a 
1ª dose da vacina em Teófilo 
Otoni e 27.708 receberam a 
2ª dose. 1.565 pessoas rece-
beram dose única.

O secretário municipal de Governo, Tarcirlei Marinielo de Brito 
é o novo presidente; o vice é o advogado João Gabriel Prates

AFC - Presidente Tarcirlei Marinielo de Brito
e o vice João Gabriel Prates
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Gerais
Rodrigo Pacheco diz 

que verba destinada ao 
financiamento eleitoral 

pode ser revista
Santa Rita do Sa-

pucaí - O presidente do 
Congresso Nacional, 
Rodrigo Pacheco (De-
mocratas-MG), disse, na 
sexta-feira (16/07), que 
existe a possibilidade 
da revisão do valor des-
tinado ao financiamento 
público de campanhas 
eleitorais, aprovado pelo 
plenário do Congres-
so, na quinta-feira (15), 
durante a apreciação da 
Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 
2022, que estipula a pre-
visão de receitas e des-
pesas do governo federal 
para o ano que vem.

Pacheco afirmou ser 
soberana a decisão da 
maioria do Legislati-
vo, mas ressaltou que 
os parlamentares ainda 
vão analisar, no segundo 
semestre deste ano, a 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) a ser enviada 
pelo Executivo. Nessa 
etapa, segundo ele, é 
possível fazer altera-
ções no montante, que 
passou de R$ 2 bilhões 
para R$ 5,7 bilhões. O 
senador mineiro fez a 
declaração após parti-
cipar da inauguração da 
primeira escola munici-
pal bilíngue de Minas 
Gerais, localizada em 
Santa Rita do Sapucaí, 
cidade do Sul do Estado.

“A LDO precisava 
ser votada até essa se-
mana sob pena de não 
se ter o recesso previsto 
na Constituição, e esse 
valor do financiamento 
público está inserido 
na LDO. Houve uma 
grande reação em rela-
ção a esse valor apro-
vado e, embora respeite 
a maioria do Congresso 
Nacional que decidiu 
por esse formato, essa 
discussão ainda dura-

rá ao longo do segundo 
semestre na Lei Orça-
mentária Anual (LOA) 
que pode, naturalmente, 
corrigir eventuais exces-
sos que tenham ocorrido 
em relação ao financia-
mento público”, afirmou.

O presidente do Se-
nado ainda lembrou que 
decisão tomada pelo Su-
premo Tribunal Fede-
ral (STF), em 2016, de 
proibir o aporte finan-
ceiro pessoas jurídicas a 
campanhas eleitorais, e 
estabelecendo o financia-
mento público, foi uma 
conquista dos brasileiros 
ao permitir o acesso de 
todas as pessoas, inde-
pendentemente de cor, 
gênero e classe social, 
de se candidatarem a um 
cargo eletivo. “Esse é 
um conceito interessante 
porque democratiza as 
eleições. E é isso a na-
tureza do financiamento 
público, que era uma 
reivindicação antiga para 
afastar aquele interes-
se, às vezes promíscuo, 
da relação público-pri-
vada em eleições elei-
torais”, disse Pacheco.

Educação - Ao par-
ticipar da inauguração 
da escola pública bilín-
gue em Santa Rita do 
Sapucaí, Rodrigo Pa-
checo destacou que me-
didas inovadoras como 

essa vão transformar a 
realidade da educação 
brasileira. “É uma gran-
de inovação, uma esco-
la pública bilíngue em 
tempo integral, que será 
aberta à população aos 
finais de semana para a 
sociedade usar os seus 
equipamentos. É disso 
que a educação precisa, 
de medidas inovadoras, 
criativas, fruto de uma 
boa administração pú-
blica que enxerga esse 
valor de se investir nas 
crianças, sobretudo nes-
se ensino fundamental, 
que se for de qualidade 
no Brasil, nós vamos 
conseguir construir ci-
dadania”, ressaltou o 
presidente do Senado.

Segundo a Prefeitura 
de Santa Rita do Sapu-
caí, a Escola Parque - 
Mariléa Freitas Moreira 
Pinto vai atender apro-
ximadamente 800 alu-
nos. O estabelecimento 
de ensino foi construído 
no Parque Municipal de 
Exposições e Eventos 
“Dr. Antônio Teixeira dos 
Santos”, no Bairro Jardim 
das Palmeiras, no intuito 
de integrar o ambiente da 
escola com o espaço que, 
durante os fins de semana, 
poderá ser utilizado pela 
comunidade como um 
centro de prática de arte 
e de convivência familiar.

Secretária de Educação 
fala sobre volta às aulas 
presenciais na cidade de 

Novo Cruzeiro
A secretária Municipal 

de Educação de Novo Cru-
zeiro, educadora Mônica 
Castro, pediu a palavra 
na Assembleia Geral Ex-
traordinária da AMUC, 
realizada na terça-feira 
(13/07), quando os prefei-
tos ou seus representantes 
abordaram dentre outras 
pautas, o retorno às aulas 
presenciais em Minas Ge-
rais, a municipalização das 
escolas estaduais, e a ques-
tão do transporte escolar.

Mônica representou 
o prefeito Nem Capo-
tão, e disse que em Novo 
Cruzeiro ainda não está 
decidido sobre retorno das 
aulas presenciais, porque 
a situação é complicada 
para os municípios, mas 
acha que é necessário 
acontecer. “Nós temos 
turmas multisseriadas, 
isso é grave, isso é sério. 
Temos os alunos que saem 
da zona rural, usam trans-
porte escolar para vir para 
escola estadual. De 1º ao 
5º, tudo isso com a muni-
cipalização a gente tem 
como melhorar”, disse

Ela informa que preci-
sa em média de 24 alunos 
para pagar o professor e o 
serviçal, se tem turma com 
10 alunos. E, é a educação 
infantil, são turmas da zona 
urbana, escolas maiores 
que vão segurar a educação 
nos municípios. Disse que 
tem uma escolinha que não 
pode ser fechada, sabendo 
que o transporte não foi 
criado para isso, mas mu-
dar agora traz problemas 
junto à comunidade. O 
transporte é para que o 
aluno continue os estudos, 
se na comunidade não 
tiver o 6º, 7º ou 8º ano.

Para Mônica, a situa-
ção tem que ser estudada, 
tem que ser uma decisão 
de cada município, porque 
cada um tem sua realidade. 
“Hoje, Novo Cruzeiro não 
tem condições de absorver 
aquele número de alunos 
que a rede estadual do 

município tem. Eu acho 
que nós podemos sentar e 
discutir propostas. Talvez 
não consiga com que o 
município absorva tudo, 
mas pode ter uma escola, 
seja interessante, igual o 
tempo integral que está 
chegando. A nova proposta 
do tempo integral é boa, 
temos que colocar isso em 
prática nos municípios”.

Informou que conse-
guiu melhorar o IDEB da 
escola da zona urbana, foi 
para 6, uma grande vitória 
para o município. Para ela, 
a municipalização tem os 
pontos positivos, e acre-
dita que os prefeitos vão 
pensar com muito carinho 
sobre isso, e com diálogo 
com o estado eles vão con-
seguir chegar a um con-
senso para não prejudicar 
as pessoas, mas também 
atender melhor aos alu-
nos. “Esse multisseriado, 
com a municipalização 
temos como melhorar a 
situação, isso pra nós vai 
ser uma vitória gigante”. 
Sobre o transporte escolar 
disse que é preciso me-
lhorar a questão do valor 
das parcelas, que é o gar-
galo do retorno às aulas

Segurança – Mônica 
destaca que, dentro da 
escola está organizando 

para receber os alunos, 
professores e servidores 
com segurança, adquirindo 
materiais, EPIs, mas, den-
tro do transporte escolar já 
perde o controle. A ideia é 
sentar com os diretores das 
escolas estaduais e montar 
uma rota diferenciada para 
o retorno. Como o retorno 
será no ensino híbrido, ou 
seja, uma semana aula e 
uma fechada, pretende fa-
zer e espera que dê certo, 
uma semana o transporte 
vai rodar para o municí-
pio, na outra roda para 
o estado, controlando o 
número de alunos dentro 
de cada ônibus. Isso já 
diminui o fluxo de alunos.

Mônica lembra ainda 
que tem a posição dos 
pais, se eles vão aceitar 
o retorno, e todos estão 
preenchendo o protocolo, 
mas, o município tem que 
ter um planejamento para 
o retorno de todos, porque 
a princípio os pais podem 
não aceitar, mas no mês 
seguinte podem mudar de 
ideia. Finalizando, disse 
que não tem data previs-
ta para retorno das aulas 
presenciais e espera que os 
outros municípios façam 
um acordo para volta-
rem ao menos na mesma 
época, com segurança. 
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Gerais
Operações de crédito 
pelo Fampe crescem 

em Minas Gerais
O volume de recursos 

liberados em operações de 
crédito com recursos do 
Fundo de Aval às Micro e 
Pequenas Empresas (Fam-
pe) em Minas Gerais, no 
primeiro semestre de 2021, 
já corresponde a quase 
70% do total realizado no 
ano passado. Entre janeiro 
e junho deste ano já fo-
ram feitas 7.536 operações 
avalizadas pelo fundo no 
estado, somando mais de 
R$ 394 milhões em re-
cursos liberados, sendo 
quase 80% desse montante 
garantido pelo Fampe. 

Apenas em 2020, as 
operações de crédito com 
garantias do Fampe em Mi-
nas Gerais ultrapassaram 
em mais de 10% o total das 
transações pelo fundo nos 
três anos anteriores. Foram 
12.754 operações no esta-
do, somando mais de R$ 
578 milhões em recursos 
liberados, sendo 64% cor-
respondente ao aval con-
cedido. Entre 2017 e 2019, 
o Fampe garantiu 11.051 
operações de crédito no 
estado. No total, foram 
liberados cerca de R$ 522 
milhões em recursos, sen-
do praticamente 50% desse 
montante de aval do fundo. 

Os dados são de um le-
vantamento realizado pelo 
Sebrae Minas, que também 
ouviu, entre os dias 3 e 21 
de maio, 800 empresários 
mineiros (MEI e MPE) que 
acessaram alguma linha de 
crédito utilizando o Fampe 
entre janeiro de 2020 e 
março de 2021. O objetivo 
do estudo é entender as 
dificuldades enfrentadas 
pelos empreendedores no 
processo de tomada de 
empréstimo, utilização 
e pagamento do crédito. 

De acordo com o 
levantamento, nos últi-
mos dois anos mais de 
20 mil empresas foram 
benefi ciadas pelo Fampe, 
sendo 53% do comércio, 
33% dos serviços e 14% 
da indústria. Cerca de 
40% das empresas que 
conseguiram crédito com 
garantias do fundo nesse 
período são de pequeno 
porte (EPP), 34% micro-
empresas (ME) e 26% 
são microempreendedo-
res individuais (MEI). 

Motivações para o 
crédito - De acordo com a 
pesquisa do Sebrae Minas, 
os principais motivos que 
levaram os empresários 
a buscarem crédito por 
meio do Fampe em Minas 
Gerais, no ano passado, 
foram a necessidade de 

gerar fl uxo de caixa (46% 
dos entrevistados) e como 
medida de precaução por 
conta dos efeitos da pan-
demia nos negócios (33%). 
Outras razões apontadas 
pelos empresários para a 
tomada de crédito foram: 
quitar dívidas da empresa 
(20%), implantar melho-
rias em geral (15%) e com-
pra de mercadorias (13%) 
e equipamentos (11%). 

O levantamento tam-
bém mostra que mais da 
metade dos entrevista-
dos (52%) têm a inten-
ção de buscar crédito em 
2021. As motivações para 
a obtenção de um novo 
empréstimo, contudo, se 
diferenciam em relação ao 
empréstimo anterior. Gerar 
fluxo de caixa continua 
como o principal objetivo 
para a maior parcela dos 
empresários (47%). Já a 
precaução em razão da 
pandemia segue repre-
sentando uma importante 
motivação para os empre-
sários, mas agora aparece 
em terceiro lugar (27%), 
atrás da indicação de ob-
tenção de um novo crédi-
to para a implantação de 
melhorias em geral (30%). 

“Essas mudanças vão 
ao encontro de uma expec-
tativa de futuro otimista 
por parte dos empresá-
rios, apontada inclusive 
no índice de confi ança dos 
pequenos negócios em 
maio, que chegou a 107 
pontos, de acordo com a 
pesquisa ISCON”, des-
taca João Cruz, diretor 
técnico do Sebrae Minas. 

Aplicação consciente - 
A pesquisa do Sebrae Minas 
mostra ainda que a maioria 
dos empresários do estado 
(cerca de 80%) aplicaram o 
crédito obtido com o aval do 
Fampe para a necessidade 
original que os motivou a 
buscar o recurso. Outros 
17% disseram ter utilizado 
a maior parte do crédito 
para a necessidade original, 
mas que também destina-
ram para outras fi nalidades. 

Antes de buscarem cré-
dito, 65% dos empresários 
disseram ter analisado a real 
necessidade do empréstimo 

e 58% afi rmaram que estu-
daram as linhas de crédito 
disponíveis no mercado. A 
capacidade de pagamento 
foi avaliada por 59% deles 
e o grau de endividamen-
to da empresa por 51%. 

O nível de satisfação 
dos empresários em relação 
ao crédito também foi in-
vestigado. O levantamento 
mostra que 89% deles ava-
liaram como bom ou ótimo 
o tempo para análise e libe-
ração do recurso. Já 82% 
consideraram apropriado 
o período de carência das 
linhas de crédito e 87% ava-
liaram como bom ou ótimo 
o prazo para pagamento. 

“Nosso objetivo com 
essa pesquisa é compre-
ender em que medida o 
recurso do empréstimo foi 
útil e se os empresários con-
seguiram atingir seus objeti-
vos com o crédito”, explica 
João Cruz. Em 2020, além 
de destinar mais recursos ao 
Fampe, permitindo que um 
número maior de pequenos 
negócios impactados pela 
pandemia conseguissem as 
garantias necessárias para 
acessar crédito em melho-
res condições, o Sebrae 
reforçou o atendimento aos 
empresários que consegui-
ram a aprovação do recurso. 

“Em parceria com a 
Caixa, o BDMG e o Si-
coob, as três instituições que 
operam o Fampe em Minas 
Gerais, passamos a oferecer, 
por meio do programa Cré-
dito Assistido, capacitação 
e acompanhamento das 
empresas, para o aprimo-
ramento de sua gestão fi -
nanceira”, detalha o diretor. 

A pesquisa mostra que 
a maioria (63%) dos empre-
sários atendidos pelo pro-
grama avaliaram a iniciativa 
com notas 9 ou 10. Para oito 
em cada 10 entrevistados, 
o atendimento recebido do 
Sebrae Minas foi impor-
tante ou muito importante 
para que pudessem aplicar 
bem os recursos do crédito 
e para que fosse possível 
realizar um bom controle 
financeiro dos negócios, 
reduzindo os riscos de 
inadimplência. (Assessoria 
de Imprensa Sebrae Minas).

Montante de recursos liberados com o aval do fundo no primeiro 
semestre deste ano equivale a quase 70% do total realizado em 2020 Estudantes de graduação da área de Direito poderão

 se inscrever até o dia 29 de julho de 2021

MPT em Minas abre 
inscrições para processo 

seletivo de estágio na área 
de Direito em Teófi lo Otoni

Teófi lo Otoni - O Mi-
nistério Público do Tra-
balho em Minas Gerais 
(MPT-MG) receberá ins-
crições, até 29 de julho 
de 2021, para o processo 
seletivo de estágio não 
obrigatório para cursos de 
graduação das seguintes 
áreas e localidades: Direi-
to: Procuradorias do Tra-
balho nos Municípios de 
Coronel Fabriciano, Divi-
nópolis, Governador Vala-
dares, Juiz de Fora, Montes 
Claros, Patos de Minas, 
Pouso Alegre, Teófi lo Oto-
ni, Uberlândia e Varginha.

O certame oferece va-
gas para provimento ime-
diato e para formação de 
cadastro de reserva para 
contratações ao longo de 
sua validade, que é de um 
ano, podendo ser prorroga-
da até o limite de dois anos. 
Os interessados poderão se 
inscrever, até 29/07/2021, 
gratuitamente, no site do 
MPT, preenchendo a fi cha 
de inscrição com as infor-
mações solicitadas. Para a 
confi rmação da inscrição, 
o estudante deverá anexar, 
de forma digitalizada, no 

momento da inscrição, 
os documentos listados 
no item 5.3 do edital. So-
mente poderão concorrer 
às vagas os alunos re-
gularmente matriculados 
nas instituições de ensino 
conveniadas com o MPT 
em Minas (site https://
www.prt3.mpt.mp.br/).

As provas serão apli-
cadas em ambiente virtu-
al, por meio de plataforma 
a ser indicada. Os inte-
ressados deverão atender 
aos requisitos listados 
no edital, dentre eles: ter 
um computador desktop 
ou notebook com acesso 
à Internet; utilizar, ne-
cessariamente, o sistema 
operacional Windows 7 
ou superior (preferen-
cialmente Windows 10) 
e o navegador de Internet 
Google Chrome ou Mi-
crosoft Edge Chromium; 
possuir microfone, alto-
-falantes e webcam, co-
nectados ou integrados ao 
dispositivo, funcionando 
corretamente, todos pre-
viamente testados e ajus-
tados antes do horário de 
início da prova. Não será 

admitido o uso de head-
sets ou fones de ouvido.

São reservadas 10% 
das vagas para candida-
tos com defi ciência, 10% 
para os participantes do 
Sistema de Cotas para 
Minorias Étnico-Raciais 
e 30% das vagas para ne-
gros. A bolsa mensal é 
de R$850,00 reais, mais 
auxílio-transporte. O es-
tagiário terá que cumprir 
jornada de 20 horas sema-
nais, obedecendo o horário 
de funcionamento do MPT.

Confi ra o edital (ht-
tps://cosmos.mpt.mp.br/
webfiles/arquivosNoti-
cias/b11b055e-c1da-4c45-
-bae3-180ac240caa1.pdf) 
e faça a sua inscrição (ht-
tps://cosmos.mpt.mp.br/
sga/sitioInternet/estagio/
EstagioProcessoSeleti-
voList.seam?regiao=3). 
Para outras informações, 
entre em contato com a 
Comissão Organizadora 
do Processo Seletivo, por 
meio do e-mail: prt03.
concurso@mpt.mp.br 
(Assessoria de Comuni-
cação/ Ministério Públi-
co do Trabalho – MG).
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Opinião/Gerais

“Poços Juro Zero” 
movimenta R$ 4 milhões 
- O programa Poços Juro 
Zero, implementado pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Trabalho (Sedet) 
para ajudar os pequenos 
empresários, injetou em 
um mês de atividade R$ 
3,8 milhões na econo-
mia de Poços, com 261 
empréstimos firmados. 
O programa consiste na 
disponibilização de uma 
linha de crédito de até 
R$ 15 mil, sem juros, por 
meio de parcerias com 
instituições fi nanceiras. A 
quitação poderá ser feita 
em até 36 parcelas para 
MEIs, microempresas e 
profi ssionais liberais, com 
um período de 6 meses de 
carência. As demais cate-
gorias terão acesso a valo-
res mais altos, com juros 
diferenciados, negociados 
com a própria instituição 
fi nanceira e a mesma ca-
rência. (Jornal da Manti-
queira – Poços de Caldas)

Unileste oferece as-
sistência veterinária - O 
curso de Medicina Veteri-
nária do Centro Universi-
tário Católica do Leste de 
Minas Gerais (Unileste) 
realiza ação de acolhimen-
to, de assistência à saúde e 

adoção de animais abando-
nados, por meio do Projeto 
de Extensão Universitá-
ria “Manejo sustentável 
de animais domésticos 
abandonados da Região 
Metropolitana do Vale do 
Aço”, desenvolvido com 
estudantes do primeiro pe-
ríodo do curso. O projeto 
reúne levantamento sobre 
os animais abandonados na 
região que foram recolhi-
dos e direcionados à Clí-
nica Veterinária do Centro 
Universitário e às outras 
unidades clínicas do Vale 
do Aço, onde passaram 
por exames e receberam 
tratamento de doenças, 
além de serem vacinados, 
vermifugados e castrados. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Aumento de aban-
dono de animais - Uma 
estimativa da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 

aponta que, em 2020, o 
Brasil tinha mais de 30 
milhões de animais em 
situação de abandono. O 
cenário em Juiz de Fora 
não se distancia dessa re-
alidade. De acordo com a 
assessoria do Canil Mu-
nicipal, o abandono de 
animais aumentou apro-
ximadamente em 20% na 
cidade durante a pandemia. 
Tais dados refletem no 
crescimento do número 
de cães e gatos acolhidos 
e, consequentemente, na 
demanda em relação à 
estrutura e funcionamento 
do canil. No entanto, a 
assessoria informou que 
as impossibilidades de 
realização de feiras e re-
cebimento de visitas foram 
o que mais impactou neste 
período, diminuindo signi-
fi cativamente as adoções 
realizadas no canil. (Tribu-
na de Minas – Juiz de Fora)

Rede de Notícias

Polícia Militar prende dois homens e 
apreende droga e dinheiro em Malacacheta

Na noite de sexta-feira 
(16/07), a Força Tarefa da 
Polícia Militar realizava 
uma operação com abor-
dagens a várias pessoas e 
veículos, e no Bairro Bela 
Vista, conhecido como 
Morro do cemitério, os 
militares viram dois in-
divíduos demonstrando 
nervosismo, que tentaram 
jogar dois pacotes fora ao 
avistar a viatura. Ao faze-
rem buscas próximo aos 
suspeitos, foram encontra-
dos 02 pacotes contendo 
drogas ilícitas, e com eles 
foi encontrado dinheiro.

Materiais apreendi-

dos: 44 pedras de crack, 
04 buchas mais 01 barra 
pequena de maconha, R$ 
70,00 em dinheiro. Dois 
homens foram presos. O te-
nente Adeilton, comandan-
te da PM em Malacacheta, 
destaca que tem realizado, 
de forma incessante, diver-
sas operações na cidade, 
retirando de circulação, in-
fratores e produtos ilícitos. 
“Ressalta-se que há diver-
sas denúncias e registros 
policiais informando que 
esses indivíduos são en-
volvidos com o tráfi co de 
drogas ali naquele bairro”, 
disse o tenente Adeilton.

Os dois detidos foram 
encaminhados junto com 
os materiais apreendi-
dos para a delegacia de 
Polícia Civil no plantão 
em Teófilo Otoni, para 
as providências de polí-
cia judiciária. Equipes: 
30119: tenente Adeilton e 
sargento Márcio. 22268: 
sargento Julimar e cabo 
Adalberto. Sargento Adail-
ton, cabo Lemos e cabo 
Simão. 25919: sargen-
to Pego, sargento Couto 
e cabo Jesiel. (Informa-
ções/Foto: PMMG, tenen-
te Adeilton, comandante 
da PM em Malacacheta).

América fi nalmente vai 
ajustando seus ponteiros

Por Humberto Barbosa

Esta semana produ-
ziu um elevado índice de 
evolução para o nosso 
futebol. Foram realizadas 
algumas reuniões dentro 
do próprio Estádio Nassri 
Mattar, com presença da 
imprensa e de desportistas 
que foram convidados, 
para assumir cargos na 
nova diretoria. A eleição 
foi realizada com a pre-
sença de autoridades do 
município, como o pre-
feito Daniel Sucupira, e 
seu secretário de governo, 
Tarcirlei Marinielo, que 
foi eleito para presidente 
do clube. Compareceram 
também o presidente da 
Liga de Desportos, dr. 
João Domingos, dezenas 
de repórteres, o presiden-
te do Concórdia Atlético 
Clube, Igor José Martins 
Braga, torcida organi-
zada, novos diretores, 
Marreco e outras pessoas.

A nova diretoria do 

América Futebol Clube, 
que vai dirigir o clube 
durante os próximos três 
anos é a seguinte: Tar-
cirlei Marinielo de Brito 
(Presidente), João Ga-
briel Fassbender (vice), 
Helder Guedes Meira 
(secretário), Ana Maria 
de Oliveira (tesoureira), 
Elias Rodrigues de Al-
meida (2º tesoureiro), 
Igor José Martins Braga, 
Otacílio José dos Santos 
Filho e Ezequias Rodri-
gues dos Santos (con-
selheiros fi scais), Pedro 
Carlos Soares Pereira 
(suplente de conselheiro) 
e Elder Sena (assessor 
de imprensa). Não foi 
divulgada data para pos-
se dos novos diretores, 
nem apareceu nome do 
futuro técnico da equipe.

Presentes os repórte-
res: João Teixeira, Rober-
to Gomes, Carlos Alberto 
Lares, Eduardo Pechir, 

Alexandre Fogão, Ge-
nilson Carlech, Adelio 
Rodrigues, Elder Sena, 
os novos diretores e al-
guns convidados. A ata da 
reunião já foi registrada 
em cartório. Durante o 
encontro circulou entre 
os presentes, a notícia de 
liberação de uma verba 
de 200.000 reais para o 
Concórdia Atlético Clube 
e de 162.800 reais para 
a Liga de Desportos, de 
origem de Aécio Neves 
e de Euclides Petersen. 
Uma das primeiras provi-
dências da diretoria, será 
formar uma comissão téc-
nica, escolher seu técnico, 
saber como foi pactuado a 
parceria com a cidade de 
Ibirité, para participar do 
mineiro Sub-20, verifi car 
a verdadeira situação do 
estádio, que mesmo de-
pois de tombado, tem so-
frido algumas alterações 
em sua estrutura esportiva.
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Segurança Pública
PM prende foragido da 

justiça em Itinga

PM cumpre mandado 
de busca e apreensão 
em Virgem da Lapa

Após denúncia Polícia 
Militar apreende arma 

de fogo em Catuji

Homem é preso com 
drogas no Bairro Canoeiro 

na cidade de Araçuaí

A Polícia Militar re-
alizou uma operação, na 
última sexta-feira (16/07), 
na cidade de Itinga, e no 
decorrer dos trabalhos os 
militares do 2º Grupamen-
to, do 2º Pelotão da 14ª Cia 
PM Ind., localizaram um 
homem de 28 anos, que es-
tava foragido da justiça. A 
justiça expediu o mandado 
de prisão contra ele, devido 
a condenação penal por cri-
me de homicídio ocorrido 
no ano de 2016 em Itinga.

O preso foi enca-
minhado à delegacia de 
Polícia Civil no plantão 
da cidade de Pedra Azul, 
após a formalização de 

Na sexta-feira (16/07), 
durante ações de policia-
mento na zona rural de 
Virgem da Lapa, os mili-
tares cumpriram mandado 
de busca e apreensão na 
residência de um homem 
de 56 anos, segundo a PM, 
suspeito de furtar gado e 
praticar caça na região.

Durante as buscas, fo-
ram encontrados 01 arma 
de fogo, 03 munições ca-
libre 32, 12 estojos de 
munição deflagrada e tam-
bém um pássaro da fauna 
silvestre brasileira que 
estava sendo criado em ca-
tiveiro de forma irregular.

Durante operação da 
Polícia Militar, na quinta-
-feira (15/07), com foco 
na prevenção a crimes 
violentos e homicídios, 
os militares da cidade de 
Catuji, retornando de uma 
interação comunitária, no 
Córrego Comprido, zona 
rural da cidade, recebe-
ram denúncia anônima 
e conseguiram apreen-
der uma arma de fogo.

Os militares foram 
informados que em uma 
casa abandonada, às mar-
gens da estrada vicinal, 
alguém havia escondido 

cumprimento do mandado 
judicial ele foi encaminha-
do ao sistema prisional. 

(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

O homem foi preso 
em flagrante e encami-
nhado à Unidade Básica 
de Saúde do município 
para atendimento médico 

e posteriormente para a 
delegacia de Polícia Civil. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

a arma de fogo, que foi 
localizada e encaminhada 
para a delegacia de Polí-
cia Civil para as medidas 
cabíveis. Trata-se de uma 
garrucha de fabricação 
artesanal. Equipe: sar-

gento Paulo Silva, ca-
bos Rennan e Fabiano, 
soldado Millard. (Infor-
mações/Fotos: tenente 
Marlos Aurélio Alves 
Barbosa, comandante 2º 
do Pelotão/232ª Cia PM).

PM prende homem por 
posse ilegal de arma de 

fogo em Setubinha
Na sexta-feira, po-

liciais militares de Se-
tubinha, juntamente 
com o 4° Grupamento 
do Meio Ambiente de 
Malacacheta, realiza-
ram uma operação con-
junta, após receberem 
denúncias, e foram ao 
Córrego Água Limpa, 
em Setubinha, onde 
fizeram contato com 
o suspeito e localiza-
ram uma espingarda 
tipo polveira e ape-
trechos para recarga.

Foram apreendi-
dos, 01 espingarda e 
recipientes contendo 
pólvora,  espoleta  e 
chumbo. Um homem 
foi preso. Equipe: cabos 
Marcos e Guilherme. 4º 

GP MAMB: sargento 
Sandro e cabo Tarik. (In-
formações/Fotos: tenen-

te Adeilton Pereira dos 
Santos, comandante do 
3º Pelotão/232ª Cia PM).

Durante operação da 
Polícia Militar, no do-
mingo (18/07), no Bairro 
Canoeiro em Araçuaí, os 
militares abordaram um 
cidadão de 18 anos, que 
estava transitando em ati-
tude suspeita nas proximi-
dades da Avenida Pedro da 
Costa Almeida. Submetido 
a busca pessoal foram 
encontrados com ele, 09 
pedras de crack, 06 buchas 
de maconha, 01 apare-
lho celular e R$ 64,00.

Devido ao flagran-
te pelo crime de tráfico 
de drogas, o abordado 
recebeu voz de prisão, e 

após os procedimentos 
de praxe pela Polícia Mi-
litar, ele foi conduzido à 
delegacia de Polícia Civil 
da cidade de Pedra Azul, 

para as medidas pertinen-
tes à polícia judiciária. 
(Assessoria de comuni-
cação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

Viação Vale do Mucury, contrata:

Pessoas com Defi ciência
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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PM faz homenagem a criança 
aniversariante em Malacacheta

A Polícia Militar em 
Malacacheta soube através 
da mãe de uma criança, 
que a fi lha admira muito a 
Polícia Militar e gostaria 
que os militares fossem 
à casa dela por ocasião 
de seu aniversário de 5 
anos. Ao saber do amor 
da criança pela institui-

ção, os policiais realiza-
ram a “Operação Yasmin”.

Voluntariamente fi ze-
ram uma arrecadação entre 
eles e compraram presentes 
e um bolo para a pequena 
Yasmin. Um dos militares 
conseguiu uma farda in-
fantil, que foi usada pela 
criança e outro emprestou 

um brinquedo pula-pula. 
Durante a comemoração, 
os militares foram farda-
dos e em viaturas, para 
comemorar o aniversá-
rio da pequena Yasmin.

Foi um momento de 
muita alegria para a ani-
versariante ao ver a che-
gada dos militares no seu 

aniversário, em sua casa, 
no Bairro Santo Antônio. 
“Agradecemos à pequena 
Yasmin por ter nos pro-
porcionado o privilégio de 
dividir com ela esta data 
festiva”, disse o tenente 
Adeilton Pereira dos San-
tos, comandante do Pelo-
tão PM em Malacacheta.

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012799 - RODRIGO MIRANDA DE OLIVEIRA, solteiro, 

maior, tatuador, nascido aos 19/06/1984, no Hospital São Lucas, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Rodrigo Rocha, 
98 A, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CAR-
LOS HERMOGENEO DE OLIVEIRA e EFIGÊNIA MIRANDA 
DE OLIVEIRA; e SARA GUSMÃO ANDRADE, solteira, maior, 
psicóloga, nascida aos 08/01/1997, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Zelita Silva Rocha, 21, Bairro 
Funcionários, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ EUSTÁQUIO 
ANDRADE e MARIA DAS DÔRES GUSMÃO ANDRADE; 

012800 - GUILHERME FERREIRA DE AMORIM, solteiro, 
maior, analista de sistemas, nascido aos 25/05/1996, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Bertulina 
Barbosa, 75, Bairro Solidariedade, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de AG-
NALDO ALVES DE AMORIM e LIDIANE APARECIDA FERREI-
RA AMORIM; e NATHYANNE NOGUEIRA DA ROCHA, solteira, 
maior, analista de suporte, nascida aos 13/03/1999, no Hospital São 
Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Antenor 
Barbosa, 402, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
JAIR JOSÉ DA ROCHA e NELCY NOGUEIRA DA SILVA; 

012801 - JULIMAR FERREIRA PEREIRA, solteiro, maior, 
contabilista, nascido aos 17/11/1970, em domicílio, Distrito de Pedro 
Versiani, natural Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Uruguai, 85, 
Bairro Vila Betel, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de DERCILIO DUAR-
TE FERREIRA e CLEMENCIA PEREIRA PETZOLD; e MARIA 
CLAUDIA VIEIRA DA SILVA, divorciada, maior, manicure, nascida 
aos 30/07/1971, no Bairro Palmeiras, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Lidiomar Vieira, 24, Conjunto Paulo Freire, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de  e LINDAURA VIEIRA DA SILVA; 

012802 - FRANCIELES PINHEIRO DE SOUSA, divorciado, 
maior, empresário, nascido aos 18/09/1977, não informado lugar do 
nascimento, natural de Catolé do Rocha-PB, residente na Rua João Ma-
cedo, 510, Bairro Ipiranga, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de FRANCISCO 
FIDELES DE SOUSA e MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DE SOUSA; 
e AMANDA MATEUS GONÇALVES, solteira, maior, empresária, nas-
cida aos 26/08/1989, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua João Macedo, 510, Bairro Ipiranga, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de ADONES MATEUS e SELMA GONÇALVES DA SILVA; 

Teófi lo Otoni-MG 20/07/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 012799 a 012802



8 Quarta-feira, 21 de julho de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Publicidades

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS


