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

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

Homem é preso por 
posse ilegal de arma de 
fogo na cidade de Caraí

Página 6

CRISE CRISE 
NO TRANSPORTE PÚBLICO NO TRANSPORTE PÚBLICO 
MUNICIPAL BRASILEIROMUNICIPAL BRASILEIRO

Com mais de 290 
greves no transporte pú-
blico urbano desde o co-
meço da pandemia, a 
Frente Nacional de Pre-
feitos (FNP) levou ao 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, um pedi-
do de abertura de crédito 
extraordinário de R$ 5 
bilhões em 2021 para 
equacionar o rombo no 
setor. O objetivo das pre-
feituras é convencer o go-
verno a enviar um projeto 
ao Congresso liberando 
esses recursos por fora 
da regra do teto de gastos.

O prefeito de São 
José dos Campos (SP) e 
vice-presidente de Mo-
bilidade Urbana da FNP, 
Felício Ramuth, relatou 
que o ministro Guedes 

Em reunião com Guedes, 
prefeitos pedem crédito 
extraordinário de R$ 5 bi 
para transporte urbano

Ministro da Economia Paulo Guedes 
(Foto: Folhapress / Pedro Ladeira)

e sua equipe compreen-
deram a demanda dos 
prefeitos, mas adiantaram 
que qualquer proposta 
de abertura de crédito 
extraordinário em função 
da pandemia de covid-19 
precisa ser “muito bem 
fundamentada” para ter 
chance de ser aprova-
da. O prefeito lembra 
que outra proposta nesse 

sentido foi vetada no 
ano passado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro.

( h t t p s : / / w w w .
j b . c o m . b r  / e c o n o -
mia/2021/07/1031639- 
em-reuniao-com-guedes- 
prefeitos-pedem-credi-
to- extraordinario-de 
-rs-5-bi-para-transporte-
-urbano.html / Publica-
ção: 21/07/2021)

Novo Decreto amplia horário 
de funcionamento de bares e 
restaurantes em Teófi lo Otoni

A Prefeitura de Teófi lo 
Otoni, publicou Decreto Nº 
8.239, de 21/07/2021, que 
autoriza a ampliação do 
horário de funcionamento 
de bares e restaurantes da 
cidade para até 1h da ma-
nhã, podendo permanecer 
após tal horário apenas 
para serviços de entrega 
a domicílio. Página 2

Emater-MG lança programa 
Minas Pecuária para 

atendimento diferenciado 
de propriedades do estado

A Emater-MG deu iní-
cio a um programa que 
vai adotar um modelo di-
ferenciado de assistência 
técnica a propriedades 
rurais que desenvolvem a 
bovinocultura em Minas 
Gerais. Nesta quarta-feira 
(14/07), foi lançado o Mi-
nas Pecuária durante um 
encontro virtual. Página 5

PC prende homem por 
praticar abusos sexuais 

em Santa Helena de Minas

A PCMG, por meio da delegacia de Águas Formosas, cumpriu na quarta-feira (21/07), 
mandado de prisão preventiva contra Augustinho Cipriano, de 57 anos, alcunha “Aguigo”, 
indivíduo que se apresentava como missionário em Santa Helena de Minas, onde ele 
é investigado pela prática de abusos sexuais contra crianças e adolescentes.  Página 6
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Opinião/Cidade
Novo Decreto amplia 

horário de funcionamento 
de bares e restaurantes 

em Teófi lo Otoni
A Prefeitura Muni-

cipal de Teófi lo Otoni, 
publicou Decreto Nº 
8.239, de 21 de julho 
de 2021, alterando o 
Decreto Nº 2.817, que 
autoriza a ampliação 
do horário de funcio-
namento de bares e res-
taurantes da cidade para 
até 1h da manhã, po-
dendo permanecer após 
tal horário apenas para 
serviços de entrega a 
domicílio. Nesta quarta-
-feira (21), o prefeito 
Daniel Sucupira se reu-
niu com representantes 
de bares e restaurantes, 
e atendeu aos anseios 
da classe, autorizando 
a ampliação do horário.

De acordo com a pre-
feitura, a publicação do 
novo decreto considera 
a necessidade de preser-
var o equilíbrio que vem 
sendo defendido desde 
o início da pandemia 
da Covid-19 de garantir 
a continuidade das ati-
vidades comerciais na 

medida da capacidade de 
atendimento hospitalar, 
o que exige atualização 
constante das determina-
ções necessárias ao cum-
primento das medidas 
sanitárias em compatibi-
lidade com o momento 
epidemiológico enfren-
tando pelo município.

Teófi lo Otoni contabiliza 
357 óbitos por complicações 

causadas pela covid-19
O boletim epidemioló-

gico divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde, 
na noite de quarta-feira 
(21/07/2021), confirma 
13.556 casos positivos de 
Covid-19 em Teófi lo Oto-
ni, 07 a mais nas últimas 
24 horas, e contabiliza 357 
óbitos por complicações 
causadas pelo coronavírus, 
tendo 01 óbito em inves-
tigação. Ainda de acordo 
com o boletim tem 72 ca-
sos ativos, 13.127 recupe-
rados, 28.322 casos sus-

peitos foram descartados.
I n t e r n a ç õ e s  a t é 

(21/07/2021): Pelo SUS, 
Convênio e Particular tem 
40 leitos de UTI Covid e 
24 estão ocupados, sen-
do 13 pacientes de Teó-
filo Otoni e 11 de outros 
municípios (60,00% de 
ocupação). Tem 106 leitos 
de Enfermaria Covid e 19 
estão ocupados, sendo 13 
pacientes de Teófi lo Otoni 
e 06 de outros municípios 
(17,92% de ocupação).

Vacinômetro: dados 

atualizados na quinta-feira 
(15/07/21) mostram que 
66.301 pessoas receberam 
a 1ª dose da vacina em 
Teófi lo Otoni e 27.708 re-
ceberam a 2ª dose. 1.565 
pessoas receberam dose 
única. Nos últimos boletins 
os números caíram signi-
ficativamente. Não foram 
inseridos óbitos e os casos 
ativos diminuíram bastante. 
Também reduziram muito o 
número de leitos ocupados 
para pacientes covid, tanto 
de UTIs como os clínicos.

José Carlos Freire

E o homem 
se fez

Professor da UFVJM,
Campus de Teófi lo Otoni/MG

“A maçã no escuro” é o 
quarto romance de Clarice 
Lispector, escrito na déca-
da de 1950, mas publicado 
apenas em 1961. É o mais 
longo da autora e se diferen-
cia dos demais também por 
apresentar personagens com 
histórias variadas e comple-
xas. A narrativa acompanha 
o protagonista Martim em 
fuga após ter cometido um 
crime. Escondido inicial-
mente em um hotel de área 
afastada, decide se embrenhar 
por campos sem fim com 
medo de ser pego. Termina 
por encontrar um sítio onde 
vivem a proprietária Vitória, 
sua prima Ermelinda e dois 
empregados. Ali trabalha em 
troca de comida e abrigo, sem 
reclamar. Crime, fuga, men-
tiras, suspense. Essa trama, 
que muito recorda os roman-
ces policiais, é transformada 
por Clarice Lispector em 
profunda obra fi losófi ca pelo 
seu costumeiro trabalho de 
mergulho nos personagens.

 Martim só quer seguir a 
rotina, obedecendo às ordens 
de Vitória, como se precisas-
se cumprir uma purifi cação, 
anulando-se para encontrar 
a redenção. Ocorre que nin-
guém controla os rumos de 
sua própria existência, afi nal, 
como diz a narradora: “o 
que tem que ser, tem muita 
força”. É o que acontece, por 
exemplo, com Ermelinda 
quando nota o seu amor por 
Martim: “E somente então 
percebeu que agora era tarde 
demais, que só poderia amá-
-lo. Dolorosamente, altiva-
mente, perdera para sempre a 
possibilidade de resolver. (...) 
Um segundo antes ainda po-
deria não amá-lo. Mas agora, 
suavemente, vaidosamente: 
nunca mais”. O imponderável 
se mostra com toda força; a 
previsibilidade se evapora. 
Não é assim com todos nós? 

Volto ao protagonista. 
Embora quisesse apenas a cal-
ma de não pensar, cumprindo 
o ofício, Martim não se dá 
conta de que, desde o início 
de sua fuga, há um processo 
que se desenrola sem o seu 
controle. Como se ele viesse 
do barro e aos poucos fosse 
ganhando vida, lentamente. 
Ainda no hotel, Martim per-
cebera “o silêncio e dentro do 
silêncio sua própria presença”. 
Já na fuga para o campo, em 
plena solidão, ele se descobri-
rá pensando. A linguagem será 
o próximo passo: fala com as 
pedras, como se iniciasse um 
mundo do qual seria o criador. 
Um mundo novo que ele ainda 

não sabia. Será assim também 
no sítio. Martim não tem como 
evitar que no seu entorno as 
coisas ocorram. As pessoas 
interferem, tudo interfere. 
Ele muda, como se “estivesse 
enfi m aprendendo que a noite 
desce e que o dia renasce e 
que depois a noite vem”. A 
natureza parecia lhe dizer: 
“Cresça!”. E ele obedecia.

 Mas e o crime de Mar-
tim? O leitor e a leitora têm 
plena razão ao perguntar. 
Afi nal, não era disso que se 
tratava a história? Sim, mas 
é preciso recordar que nos 
textos de Clarice os fatos 
são janelas pelas quais os 
personagens percebem outras 
coisas e nós leitores somos os 
expectadores privilegiados. O 
crime de Martim será revelado 
no tempo certo, fechando o 
arco narrativo do protagonis-
ta. Mas ao longo das páginas 
vamos nos desapegando dessa 
curiosidade acerca do que 
se deu. Deixamos de focar 
a figura de Martim como 
criminoso, embora o seja 
confessadamente, e passamos 
a acompanhar seu caminho de 
autodescoberta. Martim é um 
de nós. Em certo momento, 
não por acaso no alto de uma 
encosta com vista ampla, 
ele emergirá como homem: 
“Numa sensação agonizante, 
ele se sentiu uma pessoa” e, 
então, “pela primeira vez es-
tava presente no momento em 
que acontece o que acontece”.

 O que se segue é a ânsia 
de reconstrução do próprio 
mundo. Vontade de viver, 
poderíamos dizer. Mas ele já 
não vivia? Sim! Mas, antes 
do crime – o evento epifânico 
– não percebia a própria vida 
e essa era a grande descober-
ta que agora lhe dava uma 
alegria inquieta, uma pressa 
de terminar o ato da criação 
de si. Como se, sendo Deus 
a criar o mundo, estivesse 
apenas no terceiro dia. Havia 
muito ainda que se fazer. 
Era essa sua missão heroica.

 Estamos aqui ainda na 
segunda parte do romance. 
Mas me parece suficiente 
para que o leitor e a leitora se 
animem a percorrer suas quase 
quatrocentas páginas – valerá 

a pena. A terceira parte tem 
exatamente o título do livro. A 
propósito, a simbologia bíbli-
ca não é acidental. Elementos 
como a “maçã”, “escuro/
luz”, “jardim” e tantos outros 
estão amarrados naquilo que 
Benjamin Moser, biógrafo de 
Clarice Lispector, chamou de 
alegoria da criação. A maçã no 
escuro apresenta, de maneira 
invertida, o ato da criação: não 
o de Deus que cria o homem, 
mas o do homem que cria o 
mundo e a si mesmo. Em sua 
rebelião, não aceita mais ser 
criatura: quer se fazer. Martim 
era um homem antes do cri-
me, mas propriamente se fará 
autoconsciente de si depois 
de longo e penoso processo. 

O caminho de Martim é 
similar ao de cada um e cada 
uma de nós. Um grande even-
to na vida, um grande erro, 
formas diversas de crimes que 
cometemos contra nós e contra 
outras pessoas, tantos mo-
mentos que podemos entrever 
em nossa trajetória a partir 
dos quais redimensionamos 
tudo – ou, pelo menos, pode-
ríamos ter redimensionado. 
Fácil? De forma alguma. Ao 
contrário, difícil e doloroso: 
“Um homem no escuro era 
um criador (...). Respirou de-
vagar e com cuidado: crescer 
dói. Respirou muito devagar e 
com cuidado. Tornar-se dói”.

 Mas talvez o leitor e a 
leitora considerem que não 
haja grandes eventos nas suas 
biografi as que pudessem pro-
vocar uma tal busca de si 
mesmos. Eu lhes pergunto: 
Que evento é maior do que 
a vida mesma? Que coisa 
absurdamente fascinante é 
essa de acordarmos pela ma-
nhã com um dia inteiro para 
viver? Nova chance, nova 
oportunidade a nos empur-
rar para além da superfície 
da existência. Portanto, é 
sempre tempo de nos criar-
mos. Temos coragem? Oxalá! 

Ilustração: Vinícius Fi-
gueiredo. Sugestão de lei-
tura: “A maçã no escuro” 
(1961), de Clarice Lispec-
tor. Publicado pela Ed. Fran-
cisco Alves. Disponível em 
PDF na internet. Contato:
freire.jose@hotmail.com.

Reunião com representantes de bares e 
restaurantes de Teófi lo Otoni

Casos ativos de covid-19 reduzem signifi cativamente em Teófi lo Otoni
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Gerais
Parceria com e-commerce 

facilita vendas dos 
pequenos produtores da 

Estrada Real

A tradição da produ-
ção local, um dos traços 
mais fortes da cultura 
presente nos caminhos 
da Estrada Real, ganha 
uma grande aliada na 
distribuição de seus sa-
bores e saberes. A Fa-
zendinha em Casa, um 
mercado on-line para 
venda de produtos lo-
cais, artesanais, orgâni-
cos e agroecológicos, e 
o Instituto Estrada Real 
(IER), responsável pela 
principal rota histórica 
e turística do Brasil, se 
unem em uma parceria 
que fortalece os valores 
dos produtores da região 
e a memória afetiva ine-
rente aos produtos ofere-
cidos ao longo do trajeto.

A parceria entre a 
Fazendinha em Casa e 
o Instituto Estrada Real 
tem o objetivo fortalecer 
a cadeia de produção 
local da rota turística, 
permitindo uma venda 
simples e direta, por meio 
da plataforma, aliada a 
uma logística que leve 
os produtos da Estrada 
Real a compradores de 
todo o Brasil. A inicia-
tiva conta com o apoio 
das administrações mu-
nicipais de cada locali-
dade para divulgação e 
apoio institucional local.

"O site tem o foco 
em produtos artesanais, 
de pequenos produtores, 
que normalmente tem 

que vender para grandes 
mercados, então a mar-
gem não é tão atrativa 
com um atravessador. A 
ideia é viabilizar a venda 
direta e para isso temos 
que trazer os produtores 
para se cadastrarem. Na 
pandemia, a venda on-
-line se mostrou um canal 
eficiente e completo. Es-
tamos trabalhando com 
convênios com os Cor-
reios e transportadoras, 
para possibilitar um custo 
mais barato na logística 
e a entrega é conduzida 
direto pelos produtores. 
Acreditamos que assim 
conseguiremos mudar o 
local e trazer o envolvi-
mento e riqueza para es-
tes produtores", explicou 
o diretor Executivo do 
IER, Daniel Junqueira.

Para participar os 
produtores das mais de 
200 cidades da rota da 
Estrada Real devem rea-
lizar um pré-cadastro no 
site da Fazendinha em 
Casa. É preciso fornecer 
informações básicas so-
bre o trabalho realizado 
e os produtos ofereci-
dos, para então receber 
um contato da platafor-
ma de vendas online. 
Aqueles que aderirem à 
parceria terão condições 
especiais em taxas e no 
uso da plataforma para 
ampliar as possibilida-
des de comercialização, 
além de receber o selo 

oficial da Estrada Real 
na sua loja on-line na 
Fazendinha. "Os produ-
tores já estão acessando 
a plataforma para co-
meçar a comercializar 
seus produtos. Nossa 
equipe está prestando 
todo o auxílio técnico 
sobre como se cadastrar, 
realizar pedidos e tudo 
mais", conta Cláudia Li-
gório do site Fazendinha.

Instituto Estrada 
Real - É uma instituição 
da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, criada 
pela Federação das In-
dústrias do Estado de 
Minas Gerais (FIEMG) 
com a finalidade de va-
lorizar o patrimônio his-
tórico-cultural, estimular 
o turismo, a preservação 
e revitalização dos entor-
nos das antigas Estradas 
Reais remanescentes.

É a maior rota turísti-
ca do Brasil, redescobrin-
do os caminhos da Coroa 
Portuguesa para o trân-
sito de ouro e diamantes 
de Minas Gerais até os 
portos do Rio de Janeiro. 
São mais de 1.630 quilô-
metros de extensão e 300 
anos de história, contada 
pelos produtores locais e 
pelas paisagens únicas do 
percurso. Para saber mais 
sobre a parceria, acesse 
www.fazendinha.me/ca-
dastramentoER (FIEMG 
- Federação das Indús-
trias de Minas Gerais),

IER e Fazendinha em Casa vão ajudar a fortalecer 
a cadeia produtiva local na região

Deputados comemoram 
aprovação do acordo 

com a Mineradora Vale

A destinação de re-
cursos aos municípios, 
a partir da aprovação do 
acordo entre o Executivo 
mineiro e a mineradora 
Vale, foi destacada por 
parlamentares durante a 
Reunião Ordinária do Ple-
nário da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais 
(ALMG), nesta quinta-fei-
ra (15/07/21). O Projeto 
de Lei (PL) 2.508/21, que 
trata do acordo, foi aprova-
do de forma definitiva na 
última quarta (14) e prevê 
transferência direta de R$ 
1,5 bilhão aos municípios.

“Essa Casa fez jus-
tiça ao distribuir os re-
cursos de acordo com 
a população”, frisou o 
deputado Arlen Santiago. 
Segundo ele, o Norte de 
Minas receberá quase R$ 
150 milhões, que serão 
usados em obras impor-
tantes. Arlen Santiago 
também salientou que os 
recursos do acordo que 
serão geridos pela pró-
pria Vale terão que ser 
fiscalizados, com a ajuda 
do Ministério Público e 
do Tribunal de Contas.

Cleitinho Azevedo 
também comemorou a 
aprovação e destacou a 
possibilidade de obras na 
MG-314, segundo ele, 
um “sonho dos moradores 
de Coaraci e Peçanha”, 
no Vale do Rio Doce. De 
acordo com o deputado, 
o secretário de Infraes-
trutura e Mobilidade Ur-
bana, Fernando Marcato, 
teria se comprometido a 
viabilizar a obra a partir 
da aprovação do acordo.

Fundo eleitoral – 
Cleitinho Azevedo criti-
cou, por outro lado, pro-
posta em tramitação no 
Congresso Nacional que 
amplia o Fundo Eleitoral 
de R$ 2 bilhões para R$ 

6 bilhões. “É um tapa na 
cara do brasileiro que não 
consegue pagar a conta 
de luz e de água, está de-
sempregado e sem vaci-
na para todos", afirmou.

O deputado Bartô tam-
bém se posicionou contra 
a medida. Em resposta 
ao argumento de que um 
fundo robusto democratiza 
o processo, favorecendo 
candidatos com menor 
capacidade econômica, 
ele defendeu que a distri-
buição das verbas, como 
é feita hoje, beneficia jus-
tamente os caciques dos 
partidos, que são quem 
decidem sua destinação.

Tramitação tensa 
recebe críticas - Arlen 
Santiago ainda abordou 
as discussões travadas ao 
longo da tramitação do 
PL 2.508/21 e afirmou 
que o governador Romeu 
Zema, “que tem feito bom 
trabalho, parece que tem 
sido atropelado por radi-
cais do partido Novo, que 
querem jogá-lo contra a 
Assembleia”. Ele tam-
bém criticou agressões 
que teriam sido feitas na 
reunião anterior, durante 
aprovação de projetos 
que beneficiam o Mi-
nistério Público (MP).

Sobre esse tema, o 
deputado Cleitinho Aze-
vedo enfatizou que não 
quis desrespeitar o MP, 
mas não concorda com a 
abstenção e votou contra 
os projetos por entender 
que o cenário de pandemia 
e de dificuldades financei-
ras do Estado não favorece 
a aprovação de aumento 
de despesas e privilégios. 
Ele se referiu à proposição 
que, entre outras altera-
ções, cria novas gratifi-
cações salariais para pro-
curadores e promotores.

O deputado Doutor 

Jean Freire foi mais um a 
comentar a pressão colo-
cada sobre os deputados 
para a votação do pro-
jeto do acordo da Vale, 
no seu entender injusta, 
como se todos os proble-
mas do Estado fossem 
ser resolvidos com a sua 
aprovação e a Assembleia 
estivesse atrapalhando.

Ele lembrou que o 
Parlamento mineiro nem 
sequer foi convidado a 
participar do acordo e que 
teve que tomar a iniciati-
va de provocar o diálogo 
sobre a destinação dos 
recursos. Para o deputado, 
certamente o projeto que 
chegou à Casa saiu mais 
bem construído, represen-
tando melhor os anseios da 
população, após a contri-
buição dos parlamentares.

Covid – Outro tema 
debatido por Doutor Jean 
Freire foi a pandemia de 
Covid-19. Por sua soli-
citação, foi realizado um 
minuto de silêncio em 
homenagem aos servi-
dores da educação que 
faleceram em função da 
doença. O deputado aler-
tou que, apesar da melhora 
dos índices de ocupação 
de leitos, de novas in-
fecções e de mortes pelo 
coronavírus, não é hora de 
baixar a guarda. “No final 
do ano passado, muitos 
acharam que a pandemia 
estava acabando e ela vol-
tou mais forte”, ponderou.

Obras – Em outro 
momento de seu pronun-
ciamento, Arlen Santiago 
citou outras obras do go-
verno de Minas no Norte 
do Estado, entre as quais 
a sede da Unimontes em 
Salinas, e também o au-
xílio de parlamentares 
federais que enviaram 
emendas ou equipamentos 
para prefeituras da região.

Pronunciamentos foram feitos durante Reunião Ordinária na quinta-feira (15/07) 
Foto: Guilherme Dardanhan
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Gerais

Usina solar constru-
ída em Passos - O estado 
de Minas Gerais foi esco-
lhido para a AXS Energia 
iniciar suas operações. A 
empresa pretende investir 
R$ 750 milhões em di-
versas usinas solares e a 
primeira delas já está em 
construção no município 
de São Gonçalo do Sapu-
caí, Região Sul do estado. 
Em agosto, começam as 
obras de mais duas uni-
dades, uma em Passos e 
outra em Prata, na região 
do Triângulo. A previsão 
da empresa é que, até o 
final do ano, pelo me-
nos cinco usinas estejam 
operando no estado. Para 
2023, a expectativa é de 
30 unidades em Minas e 
demais distribuídas em 
outros estados do país. 
(Folha da Manhã – Passos)

Ibituruna incentiva 
jovens - A Prefeitura Mu-
nicipal de Ibituruna lança 
o Promid-CP (Programa 
Municipal de Inclusão 
Digital e Capacitação Pro-
fissional). O programa irá 
preparar jovens e adultos 
através de cursos e capa-
citações gratuitas para o 
mercado de trabalho e para 
desenvolverem seus pró-
prios negócios, gerando 
renda para si e empregos 
para outros, com foco 
na formação técnica bá-
sica e profissões ligadas 
à tecnologia, bem como 
desenvolvimento de habi-
lidades empreendedoras 
para criação e gestão de 
negócios próprios. (Jornal 
Panorama – Baependi)

Prefeitura promove 
Festival de Férias - Com 
algumas adaptações vi-
sando à prevenção da co-
vid-19, mas com diversão 
garantida, a Secretaria de 
Governança Educacio-
nal e Cultura de Coronel 
Fabriciano realiza, até o 
próximo dia 30, a 5ª edição 
do Festival de Férias, que 
visa oferecer aos alunos 
opções de recreação, lazer, 
esporte e cultura. Mais 
de 400 alunos da rede 
municipal participam das 
atividades realizadas em 
quatro núcleos: Clube 
Olímpico, na E.M. Maria 

das Graças Ferreira, na 
E.M. Vereador Nicanor 
Ataíde e no Núcleo Ivano 
Bessa (Curumim). Nestes 
locais, segundo a Secre-
taria, foram instalados 
brinquedos (cama elástica, 
infláveis etc) e preparadas 
brincadeiras, atividades 
esportivas, de dança, cul-
turais, passeios e gincana. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Drive-thru da vaci-
nação - A Secretaria de 
Saúde de Ipatinga anun-
ciou que, para concluir a 
aplicação da primeira dose 
nas faixas etárias acima de 
34 anos e aplicar a segun-
da dose de imunizantes em 
pessoas que estão dentro 
do prazo estabelecido nos 
cartões de vacina, reali-
zará um novo drive-thru 
neste sábado, 24, de 9h às 
14h, no estacionamento 
do Ipatingão. O acesso do 
público será feito a partir 
da entrada do Parque Ipa-
nema nas proximidades 
do Batalhão do Corpo de 
Bombeiros. O governo 
afirma que este é o mu-
nicípio do Vale do Aço 
mais avançado em relação 
à cobertura vacinal com a 
primeira dose, atingindo 
55% da população adulta. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Liminar retira ex-
posição - Uma liminar 
foi deferida para que as 
fotografias da exposição 
“Democracia em disputa” 
sejam retiradas da fachada 
do Centro Cultural Bernar-
do Mascarenhas (CCBM), 
em Juiz de Fora. As foto-
grafias, que começaram a 
ser observadas no início 
desta semana no local, nar-

ram a construção das insti-
tuições políticas no Brasil. 
O ato de retirada partiu do 
vereador Sargento Mello 
Casal, que motivou uma 
ação popular contra a Fun-
dação Cultural Alfredo 
Ferreira Lage (Funalfa), 
responsável pela exposi-
ção, em parceria com o 
Instituto Nacional de Ci-
ência e Tecnologia Demo-
cracia e Democratização 
da Comunicação (INCT 
Democracia). (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Justiça afasta secre-
tários - Atendendo a pe-
dido liminar do Ministério 
Público de Minas Gerais 
(MPMG) em Ação Civil 
Pública (ACP) por ato de 
improbidade administrati-
va, a Justiça determinou a 
indisponibilidade de bens 
do prefeito de Espinosa e 
o afastamento, sem remu-
neração, do secretário mu-
nicipal de Governo e Pla-
nejamento e da secretária 
municipal adjunta de Edu-
cação. Os secretários são, 
respectivamente, irmão e 
cunhada do prefeito, sendo 
que tiveram também, jun-
tamente à esposa e à nora 
do chefe do Executivo, 
bens tornados indispo-
níveis. Conforme a ação 
proposta pela Promotoria 
de Justiça de Espinosa, o 
prefeito nomeou o irmão, 
a cunhada, a esposa e a 
nora para ocuparem cargos 
públicos, em sua maioria 
de natureza administra-
tiva, cometendo nepotis-
mo – ato que configura 
improbidade administra-
tiva, de acordo com a Lei 
8.429/92. (Gazeta Norte 
Mineira – Montes Claros)

Rede de Notícias

Confiança dos pequenos 
negócios mineiros 

em junho é a maior 
registrada este ano

Os pequenos negó-
cios seguem mais con-
fiantes na recuperação de 
suas atividades nos pró-
ximos meses, conforme 
mostra a pesquisa Índice 
Sebrae de Confiança dos 
Pequenos Negócios (IS-
CON) de junho. No mês 
passado, o ISCON ficou 
em 115 pontos, sete aci-
ma do de maio. É o maior 
valor registrado até o 
momento, desde o início 
da série histórica do indi-
cador, em novembro do 
ano passado. A pesquisa 
foi realizada entre os dias 
08 e 21 de junho, com 
1.029 empreendedores. 
A margem de erro é de 
3,1 pontos percentuais. 

A maior confiança 
registrada em junho é re-
sultado, principalmente, 
da melhor avaliação dos 
empresários em relação 
aos últimos três meses. 
O Índice de Situação Re-
cente (ISR) aumentou 
14 pontos em relação a 
maio (de 65 para 78). 
Já o Índice de Situação 
Esperada (ISE) subiu 
quatro pontos (de 129 
para 133). O ISR e o ISE 
são subíndices do IS-
CON, mas o segundo tem 
peso duas vezes maior na 
composição do índice. 

A elevação no ISR 
em junho indica que os 
empreendedores avalia-
ram a piora nos últimos 
três meses como menos 
acentuada. Já o aumento 
no ISE demonstra uma 
expectativa mais positiva 
para o próximo trimes-
tre. “O ISCON havia 
sofrido uma forte queda 

em março e outra que-
da menor em abril, me-
ses em que houve mais 
restrições na economia 
brasileira, por conta do 
recrudescimento da pan-
demia”, lembra Afonso 
Maria Rocha, superinten-
dente do Sebrae Minas. 

Segundo ele, o avan-
ço da vacinação, a libe-
ração de funcionamento 
dos estabelecimentos, 
além da sinalização, no 
início de junho, de que 
o pagamento do Auxílio 
Emergencial seria pror-
rogado por mais três me-
ses, sendo pago até outu-
bro, foram alguns fatores 
que contribuíram para 
o aumento da confian-
ça dos empreendedores. 

“Também houve o 
relançamento do Progra-
ma Nacional de Apoio 
às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte 
(Pronampe) no início de 
junho, e agora de forma 
permanente, após san-
ção da lei aprovada pelo 
Congresso Nacional”, 
acrescenta Rocha. O Pro-
nampe facilita o acesso ao 
crédito pelos pequenos 
negócios e havia ficado 
suspenso por um tempo. 

 Confiança dos se-
tores econômicos - A 
Construção Civil atingiu 
o segundo maior valor 
do ISCON do ano em ju-
nho (123), atrás somente 
do obtido em fevereiro 
(126). A confiança da 
Indústria e dos Serviços 
apresentou o maior valor 
no ano em junho (116). 
“O setor de Serviços está 
apresentando uma visível 

Índice chegou a 115 pontos no mês passado, indicando tendência
 de leve melhora nas atividades do segmento

recuperação da confian-
ça desde maio depois 
de, por vários meses, 
ter sido um dos com 
menor ISCON, junto 
ao Comércio”, comenta 
Rocha. Já a confiança 
do Comércio registrou 
em junho o segundo 
maior valor no ano até 
o momento (111), atrás 
somente do atingido 
em fevereiro (112), 
que foi muito próximo. 

Quem está mais 
confiante - As empresas 
de pequeno porte (EPP) 
seguem mais confian-
tes, com ISCON de 125 
pontos em junho. As 
microempresas (ME) 
registraram 116 pontos 
e os microempreende-
dores individuais (MEI) 
atingiram 111. O IS-
CON que mais cresceu 
em junho, contudo, foi 
o dos MEI (10 pon-
tos), seguido pelas EPP 
(8 pontos) e as ME (2 
pontos). (Assessoria de 
Imprensa Sebrae Minas 
– Prefácio Comunica-
ção - William de Jesus 
- Assessor de Imprensa 
- Sebrae Minas - Re-
gional Jequitinhonha e 
Mucuri - Teófilo Otoni/
MG - (33) 99190-0011).
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Opinião/Gerais
Emater-MG lança programa 

Minas Pecuária para 
atendimento diferenciado 
de propriedades do estado

A Emater-MG deu 
início a um programa 
que vai adotar um mo-
delo diferenciado de 
assistência técnica a 
propriedades rurais que 
desenvolvem a bovi-
nocultura em Minas 
Gerais. Na quarta-feira 
(14/07), foi lançado o 
Minas Pecuária duran-
te um encontro virtual 
com a participação de 
diretores, gerentes re-
gionais e coordenadores 
técnicos da empresa. 

Neste ano, o Minas 
Pecuária vai selecionar 
centenas de proprieda-
des em todas as regiões 
do estado que servirão 
de unidades de referên-
cia. A ideia é permitir 
que produtores rurais 
tenham acesso a tecno-
logias e estratégias de 
administração da ati-
vidade, com foco num 
sistema sustentável e 
competitivo, que promo-
vam melhoria de renda. 
As propriedades sele-
cionadas irão receber 
assistência técnica sis-
tematizada e contínua, 
com foco na adoção de 
Boas Práticas Agropecu-
árias (BPA) de produção. 

“Numa visita ini-
cial será feito um diag-
nóstico, com levanta-
mento da realidade da 
propriedade. Depois, 
juntamente com o pro-
dutor, será estabele-
cido um plano anual 
de ação, estipulando 
metas de rentabilidade 
e eficiência a serem 
atingidas. Nestas pro-
priedades será dado um 
atendimento mensal, 
sistemático e continu-
ado, para se obter os 
resultados planejados” 
explica o coordenador 
técnico estadual em Bo-
vinocultura da Emater-
-MG, Nauto Martins.

O primeiro passo 
do Minas Pecuária é a 
capacitação dos técnicos 
da Emater-MG sobre a 
metodologia, execução 
e monitoramento dos 
trabalhos desenvolvi-
dos nas propriedades 
que serão selecionadas. 
Também faz parte do 
treinamento, como uti-
lizar e abastecer, com 

os dados de cada unidade 
de produção, o Módulo 
Minas Pecuária do De-
méter. Ele é um software 
de interface amigável, 
lançado pela empresa, 
que permite maior agili-
dade, registros e melho-
ria das análises sobre as 
atividades desenvolvidas, 
possibilitando a melhoria 
na gestão das proprie-
dades acompanhadas. 

“Depois que os dados 
são lançados no Módulo 
Minas Pecuária do De-
méter, o sistema faz, de 
maneira automática, com 
que estes dados geram 
diversos relatórios de 
desempenho produtivo 
e reprodutivo do reba-
nho, sobre a qualidade 
do leite, além de aspectos 
econômicos e fi nanceiros 
da propriedade. Estes 
relatórios irão ajudar os 
técnicos e produtores 
durante a execução das 
ações e serão fundamen-
tais para a melhor tomada 
de decisão. Além disso, 
nos permitirá criar um 
amplo banco de dados 
diferenciado da pecu-
ária bovina de Minas 
Gerais”, explica o coor-
denador da Emater-MG. 

A participação dos 
produtores no Minas 
Pecuária é voluntária e 
gratuita. A contrapartida 
exigida é o comprometi-

mento em seguir o plano 
de ação estabelecido pelo 
programa. Além disso, o 
produtor deve concordar 
que a propriedade se-
lecionada esteja e sirva 
de modelo e referência 
para outros criadores.

“Serão selecionados 
produtores que tenham 
disposição em adotar as 
orientações e em abrir 
sua unidade de produção 
para visitas e realização 
de eventos técnicos. Ele 
precisa ter a motivação 
em se fazer um agente 
multiplicador das tecno-
logias adotadas e bem-
-sucedidas, benefician-
do outros produtores”, 
afirma Nauto Martins. 

A proposta da Ema-
ter-MG é promover en-
contros conhecidos como 
'dias de campo' nas pro-
priedades selecionadas 
pelo Minas Pecuária. 
Além disso, será reali-
zado o Circuito Minei-
ro da Bovinocultura em 
polos regionais, quando 
especialistas irão abor-
dar temas relacionados 
às boas práticas agro-
pecuárias, tecnologias 
adotadas e resultados 
obtidos nas unidades de 
referência do Minas Pe-
cuária. (Assessoria de 
Comunicação – Emater-
-MG -Jornalista respon-
sável – Marcelo Varella).

Empresa irá selecionar centenas de propriedades de pecuária 
bovina para participação no programa

Diretoria do América 
começou arrumar a casa

A nova diretoria do 
América Futebol Clube, re-
centemente eleita, ou que 
seja nomeada, tem pela frente 
diversos desafios: a perda 
da sua sede social, leiloada 
para pagar dívidas e a con-
sequente quebra da sua fonte 
de renda, com o fechamento 
das quadras, piscina, salão 
de festa e outros atrativos, 
que motivavam o pagamento 
das mensalidades. Segundo 
levantamento preliminar, o 
clube ainda deve cerca de 4 
milhões de reais. O suposto 
tombamento em Patrimônio 
Histórico e Cultural do seu 
estádio de futebol, não tem 
impedido de perder suas 
características esportivas, 
destruindo parte da arqui-
bancada, dos vestiários e as 
cabines de rádio. A vontade 
dos vereadores, manifes-
tada em lei, não frutifi cou.

O clube corre o risco 
de não ser aprovado pelo 

Corpo de Bombeiros, Ce-
mig, Federação Mineira de 
Futebol e outros órgãos, 
dentro de dois meses, o Es-
tádio Nassri Mattar, porque 
seu primeiro jogo em casa, 
será dia 12 de setembro às 
10 horas contra Contagem 
Esporte Clube. O segundo 
jogo será fora, contra o Bos-
ton City. Sua terceira parti-
da recebe em casa o Betis. 
Na verdade, muitas são as 
providências em curto pra-
zo para a diretoria arrumar 
a casa. Como o clube está 
disputando o mineiro Sub-
20 com equipe e comissão 
técnica da cidade de Ibirité, 
fruto de uma parceria com 
aquela cidade, com cer-
teza agora será diferente.

 Como toda a diretoria 
foi mudada, os novos com-
promissos do clube, princi-
palmente da Segunda Divi-
são, devem contar com novos 
parceiros de Teófi lo Otoni. O 

Por Humberto Barbosa

prefeito Daniel Sucupira tem 
participado diretamente dos 
atos de gestão visando tomar 
caminhos diferentes daqueles 
até hoje utilizados. Como to-
dos os atos humanos, não tem 
o dever de agradar a gregos 
e troianos, já apareceram crí-
ticas. Uma delas do cronista 
esportivo Eduardo Pechir, 
contra a participação nessa 
diretoria, do empresário Igor 
José Martins Braga, presi-
dente do Concórdia Atlético 
Clube, sustentando sua críti-
ca na necessidade de manter 
dentro e fora de campo a ri-
validade entre os dois clubes. 
Alegou que um clube não 
deve ajudar os adversários.

Há alguns meses, a 
prefeitura recebeu para ad-
ministrar todo o prédio do 
SESC que tem área social, 
esportiva e de acomodação, 
como um hotel. Logo depois 
do programa Café da Manhã 
com Sucupira, foi cantada 
uma a pedra de que esse 
espaço do SESC poderá ser 
transformado num Centro de 
Treinamento para o América, 
que virou o Ovo de Indez do 
prefeito. O clube pode fazer 
suas concentrações e acolher 
times de fora, proporcionan-
do economia na logística do 
campeonato. De uma certa 
forma começa lentamente a 
chover, na horta americana.
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Segurança Pública
Homem é preso por 

posse ilegal de arma de 
fogo na cidade de Caraí

Equipe GEPAR captura 
foragido da justiça no Bairro 

Frei Júlio em Teófilo Otoni

PM prende quatro pessoas 
e apreende drogas na 

cidade de Águas Formosas

Na madrugada des-
ta quinta-feira (22/07), 
por volta da 00h00min, 
os militares da cidade de 
Caraí prestaram assistên-
cia a uma mulher que es-
tava na rua chorando e 
dizendo várias palavras 
desconexas. Após a mu-
lher ser identificada, os 
militares foram a uma 
possível residência dela, 
no Bairro Vila Gomes.

Ao chamarem no lo-
cal ninguém atendeu, mas 
os policiais perceberam 
que havia uma pessoa no 
imóvel, e após insistência 
da equipe uma pessoa 
abriu a porta em atitude 
suspeita e ao visualizar 
os policiais ele entrou ra-
pidamente e dispensou al-
gum objeto. Os militares 
procuraram e localizaram 

O Grupo Especializa-
do em Patrulhamento em 
Área de Risco (GEPAR) 
do 19º Batalhão de Polí-
cia Militar, realizava uma 
operação “Batida Poli-
cial”, em Teófilo Otoni, 
na terça-feira (20/07), 
quando foi acionada pelo 
setor de inteligência da 
instituição para cumprir 
um mandado de prisão de 
um foragido da justiça.

Após algumas dili-
gências, a equipe GEPAR 
localizou o foragido, no 

Durante operação da 
Polícia Militar, na quarta-
-feira (21/07), os militares 
receberam denúncias in-
formando que no Bairro 
Nossa Senhora das Graças, 
uma mulher estaria se des-
locando até a casa de ou-
tros dois indivíduos, para 
entregá-los entorpecentes. 
Os policiais foram no local, 
quando a equipe se aproxi-
mava, um dos suspeitos 
jogou no chão 04 buchas 
de substância semelhante 
à maconha e fugiu para 
dentro da sua residência 
com outros três indivíduos.

Eles foram aborda-
dos e submetidos a busca 
pessoal, sendo localizados 

um revólver calibre 38 
que estava carregado com 
04 munições percutidas.

Diante do flagrante 
o homem foi preso, in-
formado de seus direitos 
constitucionais e encami-
nhado à delegacia de Po-
lícia Civil, junto com o ar-
mamento e munições que 
foram apreendidos. O te-
nente Marlos explica que 

a mulher não tem nenhum 
vínculo com a residência, 
nem com o preso, su-
postamente teria tido um 
surto psicótico e apontou 
aleatoriamente uma resi-
dência. Equipe: sargento 
Warley e cabo Rafael. 
(Informações/Foto: tenen-
te Marlos Aurélio Alves 
Barbosa, comandante do 
2º Pelotão/ 232ª Cia PM).

Bairro Frei Júlio, sendo 
ele capturado e encami-
nhado para a delegacia 
de Polícia Civil para as 
medidas de polícia ju-
diciária, posteriormente 

o encaminhamento ao 
presídio. Equipe GEPAR: 
sargento Mikael, cabos 
Abrantes e Walace, sol-
dado Ribeiro. (Informa-
ções: PMMG/ 19º BPM).

18 buchas de substância 
semelhante à maconha 
e 55 pedras de substân-
cia semelhante ao crack. 
Após buscas no imóvel, 
foram localizadas mais 
06 buchas de substância 

análoga à maconha. Eles 
foram conduzidos à dele-
gacia de Polícia Civil com 
os materiais apreendidos. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Polícia Civil prende 
homem por praticar 

abusos sexuais em Santa 
Helena de Minas

A Polícia Civil de 
Minas Gerais, por meio 
da delegacia de Águas 
Formosas, cumpriu nes-
sa quarta-feira (21/07), 
mandado de prisão pre-
ventiva contra Augus-
tinho Cipriano, de 57 
anos, alcunha “Aguigo”, 
indivíduo que se apre-
sentava como missioná-
rio em Santa Helena de 
Minas, município per-
tencente àquela comarca. 
Segundo a Polícia Civil, 
consta que o investigado, 
já agora denunciado, 
vinha praticando atos 
libidinosos com crian-
ças e adolescentes, mas 
somente neste mês, uma 
das vítimas procurou 
atendimento e providên-
cias ao relatar os abu-
sos que vinha sofrendo.

A delegada que está 
à frente das investiga-
ções, dra. Hérika Ribei-
ro Sena, destaca que, 
“dessa forma, surgiram 
outras vítimas, inclusive 
adultos, que relataram 
situações semelhantes, 
mas só procuraram a aju-
da policial após comen-
tários no pequeno e so-
frido município”. Após 
as investigações, a dra. 
Hérika, uma das autori-
dades policiais que tem 
cooperado para o bom 
desempenho e andamen-
to da Delegacia de Águas 
Formosas, representou 
pela prisão preventiva 
do autor, que foi denun-
ciado pelo Ministério 
Público, e teve a prisão 
decretada pelo MM. Juiz 
de Direito da comarca.

A elucidação dos 
fatos e diligências con-
taram com a participação 
dos policiais civis Emer-
son José Guilherme, Ga-
briel Messias Cordeiro 
Figueiredo, Jovan Al-
meida da Conceição e 
Letícia Mascarenhas de 
Oliveira Gonçalves. A 
delegada informa que 
solicitou autorização ju-
dicial para a divulgação 
da imagem do inves-
tigado, para possível 
reconhecimento de ou-
tras vítimas, aguardou o 
parecer do representante 
do Ministério Público 
e anuência do magis-
trado, e o pedido foi 
deferido neste mesmo 
dia, por volta das 18h.

A dra. Hérika disse 

que o denunciado veio 
de Roraima há 20 anos, 
e estava na cidade de 
Santa Helena de Minas 
como missionário. E pe-
los levantamentos feitos 
até o momento, já foram 
confirmadas 7 vítimas 
de abuso sexual, todas 
meninas, e tem uma de 
apenas 5 anos de idade. 
“Na verdade, quando ele 
foi ouvido na delegacia, 
a gente até achou estra-
nho porque crimes dessa 
natureza, dificilmente a 
pessoa assume, ela con-
fessa. Nesse caso, alguns 
episódios ele confessou 
e disse realmente que 
tem essa fraqueza por 
crianças, e que inclu-
sive, já tentou agarrá-
-las e apalpá-las no cor-

po”, disse a delegada.
Questionada qual se-

ria o trabalho dele, a de-
legada explicou que ele é 
natural de Roraima, mas 
de acordo com suas de-
clarações, morou no Rio 
de Janeiro, depois ele veio 
pra cá. “Segundo ele, per-
tence a uma tribo daquela 
região de Roraima – nome 
Macuxi, tem realmente 
traços indígenas, mas por 
ocasião das suas declara-
ções, ele não apresentou 
nenhuma documentação 
que comprove que ele é 
silvícola. Mas ainda que 
seja, ele praticou, em tese, 
crime comum, então seria 
investigado pela justiça 
comum mesmo, não seria 
até então de competên-
cia da justiça federal”.

Momento da prisão de Augustinho Cipriano, 
em Santa Helena de Minas

Chegada do preso na delegacia de Polícia 
Civil de Teófilo Otoni
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de 07h30 às 11h30.
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Rodrigo Pacheco afi rma que 
mudança no sistema eleitoral 
cabe ao Congresso Nacional

Polícia Militar recupera objetos 
furtados no centro Joseph Gleber

Brasília - O presi-
dente do Congresso Na-
cional, Rodrigo Pacheco 
(Democratas-MG), re-
afirmou, nesta quinta-
-feira (22), a confian-
ça no sistema político-
-eleitoral brasileiro e 
ressaltou que alguma 
mudança no modelo ado-
tado para as eleições no 
país é exclusiva do Par-
lamento, com respeito à 
decisão da maioria dos 
membros do Legislativo, 
que são os representan-
tes do povo brasileiro. 

“Decisões sobre o sis-

tema político-eleitoral, 
formas de fi nanciamento 
de campanhas, voto ele-
trônico ou impresso, entre 
outros temas, cabem ao 
Congresso Nacional, a 
partir do debate próprio do 
processo legislativo e com 
respeito às divergências 
e à vontade da maioria”, 
frisou Rodrigo Pacheco.

O senador mineiro 
destacou ainda que a re-
alização das eleições no 
país é algo inegociável e 
vai acontecer, não somente 
em 2022, como também 
em outros anos. “Seja qual 

for o modelo, a realização 
de eleições periódicas, in-
clusive em 2022, não está 
em discussão. Isso é inego-
ciável. Elas irão acontecer, 

pois são a expressão mais 
pura da soberania do povo. 
Sem elas não há demo-
cracia e o país não admi-
te retrocessos”, afirmou.

Teófilo Otoni – Na 
segunda-feira (19/07), a 
Polícia Militar recebeu 
denúncias informando que 
vários objetos furtados no 
Centro Espírita Joseph 
Gleber, no Bairro Fátima, 
estariam em um imóvel 
localizado na região norte 
da cidade. Uma equipe 
do Tático Móvel foi ao 
local indicado, onde loca-
lizou e apreendeu diversos 
equipamentos eletrônicos, 
como computador, moni-
tores, máquina de cartão 

de crédito, vários cabos, 
microfones entre outros.

O furto ocorreu no do-
mingo (18/07). Um homem, 
suspeito de ter praticado o 
furto, foi preso e conduzido 
à delegacia de Polícia Civil 
para as medidas pertinen-
tes à polícia judiciária. O 
tenente Frederico informou 
que os materiais recupe-
rados foram restituídos ao 
centro espírita, e o autor já 
foi preso anteriormente por 
furto e roubo. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012803 - JOSÉ GERALDO PORTUGAL SILVA, solteiro, maior, 

empresário, nascido aos 23/06/1980, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Avenida João XXIII, 910, Bairro 
Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e TEREZA PORTUGAL 
SILVA; e TATIANA GOMES CARDOSO, solteira, maior, empresária, 
nascida aos 03/07/1984, no Hospital Carmela Dutra, natural do Rio 
de Janeiro-RJ, residente na Avenida João XXIII, 910, Bairro Manoel 
Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de  e LENI GOMES CARDOSO; 

012804 - JOSÉ VICTOR RODRIGUES ROQUE, solteiro, maior, 
eletricista, nascido aos 25/04/1996, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Armezinda Oliveira Terra, 
70, Bairro Vila Ramos, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ELENILTON 
DOMINGOS ROQUE e LUCIMAR RODRIGUES DE SOUSA RO-
QUE; e KARINE GONÇALVES SANTOS, solteira, maior, auxiliar 
administrativa, nascida aos 14/03/1996, no Hospital Nossa Senhora 
Mãe da Igreja, natural de Padre Paraíso-MG, residente na Rua Serra 
Negra, 110, Bairro Jardim São Paulo, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
VALDENI PEREIRA GONÇALVES e GEZIMAR LOPES SANTOS; 

012805 - GILSON DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, solteiro, 
maior, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 31/01/1991, no Hospital 
São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Antenor 
Barbosa, 430, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
AVELINO GONÇALVES DE ALMEIDA e MARIA DA CONCEI-
ÇÃO LEAL; e ADNALVA CARVALHO PEREIRA, solteira, maior, do 
lar, nascida aos 24/10/1984, no Córrego do Cristal, Distrito de Topázio, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Antenor Barbosa, 
430, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ARNALDO 
ALVES PEREIRA e JOSELINA CARVALHO PEREIRA; 

012806 - LUÍS DOMINGOS DE SOUZA, solteiro, maior, 
auxiliar de retífi ca, nascido aos 09/05/1989, no Hospital São Lucas, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Doze de Outubro, 
643, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de NELSON 
GONÇALVES DE SOUZA e MARIA DOMINGAS DE SOUZA; e 
ELIETE RAMOS DE SOUZA, solteira, maior, doméstica, nascida 
aos 19/09/1995, não informado lugar do nascimento, natural de Novo 
Cruzeiro-MG, residente na Rua Doze de Outubro, 643, Bairro São 
Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOAQUIM DA COSTA 
RAMOS e CECÍLIA RAMOS DE SOUZA; 

Teófi lo Otoni-MG 22/07/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 012803 a 012806
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Cliente da Copasa,

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG)
é a responsável por definir e reajustar as tarifas dos serviços públicos 
de saneamento no Estado.

A partir do dia 1º de agosto, o valor da sua conta da Copasa terá alterações.

Conheça os novos valores e tarifas a serem praticados no site da Arsae-MG: 
www.arsae.mg.gov.br

Ligue 115 ou 0800 0300 115Aplicativo Copasa Digitalcopasa.com.br

NOVA TARIFA PARA 
ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO


