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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

Por Humberto BarbosaPágina 5
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Foz do Iguaçu – A 
Prefeitura de Foz do Igua-
çu e o Consórcio Sorriso 
estão debatendo a rescisão 
do contrato do transporte 
coletivo de forma ante-
cipada, para o dia 31 de 
dezembro de 2021. As 
empresas que adminis-
tram o transporte coletivo 
também solicitaram uma 
alteração no formato de 
pagamento da tarifa públi-
ca, por quilômetro rodado.

O formato tem como 
base a Planilha de Ges-
tão de Frota da ANTP 
(Associação Nacional 
de Transportes Públicos) 
e atende a uma necessi-
dade emergencial para 
garantir os pagamentos 
dos trabalhadores até 

Prefeitura e Consórcio 
debatem fi m do contrato 

do transporte coletivo

que um novo processo 
licitatório seja concluído.

Esses e outros assun-
tos foram debatidos esta 
semana feira (22), duran-
te uma reunião on-line 
do Grupo de Trabalho 
do Transporte Coletivo. 
Esse foi o segundo en-

contro do grupo, criado 
por orientação do Tribunal 
Regional do Trabalho da 
9ª Região. (Fonte: https://
oparana.com.br/noticia/
prefeitura-e-consorcio-
-debatem-fi m-do-contra-
to-do-transporte-coletivo/. 
Publicado em 24/07/2021)

Dr. Éder Detrez: suas ações 
durante toda sua trajetória 
de retorno a Teófi lo Otoni

O médico Ortopedista 
e Traumatologista, mestre 
em Ortopedia pela SCM-
BH, membro da SBOT, 
SBQ e SBCOC, vice-pre-
feito do município de Teó-
fi lo Otoni, dr. Éder Detrez 
Silva, em entrevista ao 
Diário Tribuna, apresen-
ta as suas ações durante 
toda sua trajetória de re-
torno à sua terra querida, 
Teófi lo Otoni. Página 2

Após denúncia PM 
apreende 2.250 pedras de 
crack no Bairro Felicidade

Teófilo Otoni - A Polícia Militar recebeu denúncia informando que, um homem 
de 36 anos, escondia drogas em um matagal, na Rua Síria, Bairro Felicidade, em 
Teófilo Otoni. Segundo a denúncia, o homem é visto constantemente entrando no 
matagal, e, na quinta-feira (22/07), ele estava com sacolas contendo drogas, e o 
local ainda seria utilizado para fracionamento de entorpecentes. Página 6

Mobilização de conselhos 
profi ssionais faz governo 
recuar e retirar PEC 108
O Governo Federal 

solicitou a retirada de tra-
mitação da Proposta de 
Emenda Constitucional 
108, de 2019, que pre-
tendia alterar a natureza 
jurídica dos conselhos 
profi ssionais e desobrigar 
o registro do profi ssional, 
ameaçando desregulamen-
tar as atividades... Página 3
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Éder Detrez

Dr. Éder Detrez: suas ações 
durante toda sua trajetória 
de retorno a Teófilo Otoni

Médico Ortopedista e Traumatologista, mestre 
em Ortopedia pela SCMBH, membro da SBOT, SBQ 
e SBCOC, vice-prefeito de Teófilo Otoni

O médico Ortopedista 
e Traumatologista, mestre 
em Ortopedia pela SCMBH, 
membro da SBOT, SBQ e 
SBCOC, vice-prefeito de 
Teófilo Otoni, dr. Éder Detrez 
Silva, em entrevista ao Diá-
rio Tribuna, apresenta suas 
ações durante toda sua traje-
tória de retorno à sua terra, 
Teófilo Otoni. Dr. Éder está 
como vice-prefeito, à frente 
de trabalhos sociais com 
jovens aprendizes, da Fate-
gídio, da sua Clínica Santhé.

Recentemente, se filiou 
ao PSDB e assumiu a pre-
sidência do partido, quando 
apresentou ao deputado fede-
ral Aécio Neves, seu arrojado 
projeto que se chama “Teófilo 
Otoni Malha Y - uma ferrovia 
que abrange os três vales: 
Mucuri, Jequitinhonha e 
São Mateus, e estendendo 
a Araçuaí. De Araçuaí até 
Montes Claros. De Montes 
Claros à ferrovia Norte e 
Sul. E Norte-Sul a Ferrogrão. 
Ligando Teófilo Otoni nos 
modais mais importantes 
ferroviários do Brasil, o Fer-
rogrão, Norte-Sul e a FCA 
que é a que liga de Belo 
Horizonte a Montes Claros, 
e Montes Claros a Ilhéus.

Questionado de como 
está se sentindo nesse perí-
odo como vice-prefeito de 
Teófilo Otoni, inicialmente, 
dr. Éder Detrez agradeceu 
ao Diário Tribuna pela opor-
tunidade de poder expor seus 
projetos e suas ideias sobre 
Teófilo Otoni e região. Sobre 
a pressão muito grande que 
sentiu nas eleições passadas 
por problemas particula-
res, enfatiza que o apoio 
da família foi fundamental 
para continuar em frente.

“Acho que, como todo 
candidato que se apresenta 
pela primeira vez, ele passa 
por uma aceitação familiar. 
Acho que isso é natural, da 
esposa principalmente, e 
comigo não foi diferente. Eu 
sou iniciante na vida política 
como candidato efetivo, na-
turalmente isso houve certa 
conversa prévia, uma certa 
desconfiança vamos dizer 
assim, da própria família, 
esposa e filhos, sobre a ex-
posição, porque isso é muito 
que a vida da gente fica total-
mente exposta, fica bem pú-
blica, mas, nada que uma boa 
conversa, um entendimento e 
um esclarecimento a todos de 
casa, foi suficiente pra gente 
chegar a um denominador 
comum, e explicar que eu es-
tou na política como sempre 
estive na medicina, na minha 
vida, pra somar e trazer be-

Especialistas abordam 
mitos, verdades e aspectos 
jurídicos sobre revacinação 

contra a Covid-19

O Ministério Pú-
blico de Minas Gerais 
(MPMG), por meio do 
Centro de Apoio Opera-
cional das Promotorias 
de Justiça de Defesa da 
Saúde (CAO-Saúde), 
promoveu na noite de 
quinta-feira (22/07), em 
seu canal do Youtube, 
uma live sobre o tema 
“Revacinação contra a 
Covid-19: mitos, verda-
des e aspectos jurídicos”.

O evento contou com 
a participação do vice-
-presidente da Sociedade 
Brasileira de Imuniza-
ções, o médico José Ge-
raldo Leite Ribeiro, e do 
presidente da Comissão 
de Direito Sanitário da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) de Mi-
nas Gerais, o advogado 
Tadahiro Tsubouchi, e foi 
mediado pelo coordena-
dor do CAO-Saúde, pro-
motor de Justiça Lucia-
no Moreira de Oliveira.

Na ocasião, os par-
ticipantes comentaram 
sobre a importância da 
alta cobertura vacinal da 
população para a supera-
ção da pandemia, sobre 
a eficácia das vacinas, 
sobre os riscos da revaci-
nação contra a Covid-19, 

sobre as repercussões 
jurídicas dessa prática, 
além de outros assuntos.

O médico José Ge-
raldo Leite esclareceu 
que, atualmente, não há 
estudos seguros sobre a 
aplicação da terceira dose 
da vacina e que essa es-
tratégia, neste momento, 
além de poder colocar em 
risco as pessoas que se 
submeterem à revacina-
ção, prejudica a aplicação 
das duas doses da vacina 
numa população maior. 
“Ninguém deve espon-
taneamente partir para 
tomar uma terceira dose, 
primeiramente porque to-
das as vacinas que estão 
sendo aplicadas no Brasil 
são capazes de evitar 
formas graves da doen-
ça. Além disso, no caso 
da Covid-19, o exame 
sorológico não é capaz 
de comprovar a prote-
ção, porque os anticorpos 
não se comportam como 
em outras doenças”.

Segundo o especia-
lista, a capacidade de o 
vírus causador da Co-
vid-19 passar por muta-
ções tem sedimentado 
cada vez mais a ideia de 
que as vacinas são a saída 
para enfrentar a pande-

mia a médio e longo pra-
zo. “A curto prazo, as me-
didas de distanciamento 
social e uso de máscaras 
são muito importantes, 
mas não é suportável pela 
população durante anos. 
As vacinas são a nossa 
esperança”, reforçou.

A importância de uma 
coordenação nacional das 
ações de imunização foi 
destacada por Tadahiro 
Tsubouchi. O advogado 
salientou que os municí-
pios têm autonomia para 
atuar junto à sua popula-
ção, mas que essa autono-
mia deve ser relativizada 
em algumas situações. “Se 
cada município estabele-
cer o que ele acha melhor, 
com certeza nós teremos o 
pior para todos”, alertou.

Tanto Tadahiro quan-
to Luciano Moreira des-
tacaram ser fundamental 
aos prefeitos observa-
rem, em sua atuação, 
o Programa Nacional 
de Imunizações, e mais 
especificamente o Plano 
Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação 
contra a covid-19. (Mi-
nistério Público de Minas 
Gerais/ Assessoria de 
Comunicação Integrada/ 
Centro de Jornalismo).

nefícios para Teófilo Otoni.
Junto da família, sempre 

abraçou as causas popu-
lares, e afirma que, como 
vice-prefeito, vai continuar. 
“Eu tenho abraçado muito, 
desde quando eu retornei 
para Teófilo Otoni, em abril 
de 1997, quando eu fui ad-
mitido no Hospital Santa 
Rosália. De lá pra cá minha 
vida toda foi pautada na me-
dicina, na família, e também 
nas minhas ações sociais. 
O Diário Tribuna sempre 
tem acompanhando toda 
minha trajetória, e eu posso 
enumerar aqui pra vocês 
leitores do jornal que, desde 
essa data pra cá, nós criamos 
a Fategídio. Desde 1999 já 
formamos mais de 8.000 téc-
nicos e profissionais na área 
da saúde”. Abaixo, ele fala 
um pouco de cada trabalho.

Esporte também faz 
parte da vida do médico 
Éder Detrez – “Também 
sou envolvido no esporte, 
vocês lembram muito bem 
que participamos daque-
la campanha maravilhosa 
em 2001, fomos campeões 
do interior, eu como médi-
co cuidando dos jogadores.

Bahia e Minas – “Es-
tive à frente da Associação 
Ferroviária Bahia e Minas, 
que lá naquela ocasião nós 
conseguimos uma verba 
muito importante com o go-
vernador na época, que era 
Aécio Neves, que nos cedeu 
um valor e pudemos fazer 
a reforma de uma casa que 
estava em ruínas, e, nessa 
casa criar uma sede para a 
Associação, onde lá nós te-
mos utensílios, fotografias, 
artigos, muitas peças im-
portantes da Bahia e Minas.

Jovem Aprendiz – “Fo-
ram ações importantes na-
quele período, mas parale-
lamente a isso resgatamos o 
Projeto Jovem Aprendiz que 
antigamente chamava Guarda 
Mirim, hoje Adolescente em 
Ação, com mais de 3.000 jo-
vens carentes da nossa cidade 
e região, inseridos nesse pro-
jeto. Tudo isso demonstra a 
minha ação em Teófilo Otoni, 
no ponto de vista social, cul-

tural e também educacional.
Medicina, sua profissão, 

sua vocação, e um sonho 
realizado – São muitos tra-
balhos desenvolvidos pelo dr. 
Éder Detrez, sem falar da sua 
vida como médico. No Hos-
pital Santa Rosália, no extinto 
Hospital São Lucas, no São 
Vicente de Paulo - hoje Bom 
Samaritano, no Raimundo 
Gobira, na sua clínica pessoal, 
onde atende milhares de pes-
soas. “Agora estou realizando 
um grande sonho da minha 
vida, que é a construção de um 
hospital. Vocês têm acompa-
nhado, o jornal Diário Tribuna 
fez uma matéria lá no início 
das obras, e agora, com certeza 
na nossa inauguração também 
vai participar disso. Chama-se 
Hospital Dia, hoje com 15 
leitos, mas com espaço para 
crescer muito, 02 salas cirúrgi-
cas e 01 setor de reabilitação. 
Então, essas são as minhas 
ações durante toda essa minha 
trajetória de retorno à minha 
terra que é Teófilo Otoni".

“Mas, paralelamente a 
isso, eu sempre carreguei 
em mim, um sonho de fazer 
mais por Teófilo Otoni, do 
que eu faço nos meus em-
preendimentos, do que eu 
faço na medicina, do que eu 
faço como cidadão comum 
de Teófilo Otoni. Eu tive a 
oportunidade de entrar na 
política, e eu agradeço muito 
ao grupo que me apoiou. Eu 
agradeço muito ao Democra-
tas, foi o partido que eu me 
filiei e pude entrar no grupo 
junto com o Partido dos Tra-
balhadores. Agradeço muito 
ao Guilherme de Castro que é 
o presidente do PT, ao Daniel 
pela confiança que teve em 
mim. Eu posso dizer aqui, 
sem nenhum sentimento 
de estar bajulando ou não, 
eu tenho o Daniel Sucupira 
como uma pessoa da minha 
família, um homem que eu 
aprendi a admirar, gostar, 
pela sua inteligência, pela sua 
sensibilidade, e pelo futuro 
brilhante que ele tem. Eu 
tenho ele como irmão. Isso 
é tão verdade que as nossas 
datas de nascimento são do 
mesmo dia 19 de janeiro.

Dr. Éder com sua esposa Luscléia e os filhos Marina e Edinho
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Gerais
Projeto que garante a 
gestantes exame de 
trombofilia avança

A Comissão de Saú-
de da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais 
(ALMG) aprovou, nes-
ta quarta-feira, parecer 
de 1º turno favorável 
ao Projeto de Lei (PL) 
1.700/20, do deputado 
João Leite (PSDB), que 
originalmente assegura-
va a realização gratuita 
de exame para detecção 
de trombofilia em mu-
lheres em idade fértil, 
nos estabelecimentos 
públicos e privados cre-
denciados no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
(trombofilia, termo mé-
dico para uma tendência 
à trombose, condição 
que pode levar ao entu-
pimento parcial ou total 
das veias do organismo).

Com as mudanças 
promovidas pelo substi-
tutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), que prevaleceu 
também na análise dos 
deputados da Comissão 
de Saúde, a proposição 
passou a garantir o pro-
cedimento para gestantes 
com histórico de trom-
boembolismo venoso 
ou histórico familiar de 
trombofilia hereditária 
de alto risco em parentes 
de primeiro grau, como 
recomenda protocolo 
clínico do Ministério 
da Saúde. Os exames 
também serão garantidos 
em outras situações pre-
vistas em regulamento 
ou por indicação médica.

Dessa forma, a pro-
posição passa a incluir 
uma diretriz de atua-
ção do Estado na Lei 
22.422, de 2016, para 
o acesso à detecção da 
trombofilia, sem esta-
belecer uma ação admi-
nistrativa ou inserir um 
exame no rol já fixado 
pelo SUS. A referida 
norma trata da adoção 
de medidas de atenção à 
saúde materna e infantil.

O substitutivo ain-
da excluiu a previsão 
de afixação de cartazes 
nos estabelecimentos de 
saúde sobre o direito à 
realização dos exames e 
de criação de campanha 
sobre os riscos da trom-
bofilia em mulheres que 
fazem uso de anticon-
cepcional e os cuidados 
que a gestante precisa 
adotar. Isso porque essas 
ações são de compe-

tência do Executivo e, 
se mantidas no projeto, 
violariam o princípio da 
separação dos Poderes. 
O relator do PL 1.700/20, 
que agora já pode ser 
votado no Plenário, foi o 
deputado André Quintão.

Farmácias Vivas – 
Outra proposição ava-
lizada em 1º turno pela 
Comissão de Saúde e que 
já pode ir a Plenário é o 
PL 1.330/19, do deputado 
Antonio Carlos Arantes. 
O parlamentar pretendia 
com a matéria autorizar 
a criação do projeto "Far-
mácias Vivas" pelo Poder 
Executivo, de modo a in-
tegrar a fitoterapia (técni-
ca que estuda as funções 
terapêuticas de plantas e 
vegetais) na prevenção 
e no tratamento de do-
enças. A farmácia viva é 
aquela que realiza todas 
as etapas de produção de 
fitoterápicos, a começar 
pelo cultivo das espécies 
selecionadas, garantindo 
a qualidade, efetivida-
de e promoção do seu 
uso seguro e racional. 

De acordo com o pro-
jeto original, o Executivo 
poderia promover cursos, 
palestras educativas, in-
formativos, cartilhas e 
visitas domiciliares para 
informar a população 
sobre as farmácias vi-
vas, que, por sua vez, 
deveriam seguir as re-
comendações da Agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

No entanto, a CCJ 
propôs o substitutivo nº 
1, ratificado pelo relator 
na Comissão de Saúde, 
deputado André Quin-
tão, por entender que os 
objetivos do autor seriam 
mais bem atendidos se o 
estímulo à implantação 
de farmácias vivas em 
Minas fosse inserido na 
Lei 12.687, de 1997, a 
qual dispõe sobre a polí-
tica estadual de incentivo 

à pesquisa e à preparação 
de produtos fitoterápicos.

Carteira eletrôni-
ca – O PL 3.433/16, da 
deputada Ione Pinheiro, 
que autoriza o Governo 
do Estado a criar a carteira 
eletrônica de vacinação, 
também recebeu parecer 
de 1º turno da Comissão de 
Saúde. O deputado Doutor 
Paulo, relator da matéria, 
opinou pela sua aprovação 
na forma do substitutivo nº 
1, da CCJ, com a emenda 
nº 1, que apresentou. O 
projeto estabelece que os 
dados referentes à vaci-
nação e os procedimen-
tos utilizados deverão ser 
salvos eletronicamente 
em um banco de dados 
com acesso em todos os 
postos de saúde do Estado. 

Definia, ainda, que 
seria de responsabilidade 
da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) a cria-
ção do banco de dados 
e o treinamento dos pro-
fissionais destinados a 
alimentá-lo. Além disso, 
determinava que a SES se 
encarregaria de instituir a 
infraestrutura necessária 
para a informatização do 
sistema de vacinação, em 
conjunto com as secre-
tarias municipais. Estas 
teriam que alimentar o 
banco de dados com in-
formações referentes à 
vacinação da população.

Contudo, o substitu-
tivo nº 1 eliminou essas 
obrigações previstas para 
as secretarias, uma vez 
que não cabe a lei de 
iniciativa parlamentar 
conferir novas atribui-
ções a órgãos do Poder 
Executivo. A emenda 
nº 1 apenas substitui no 
texto da proposição o 
termo “postos de saúde” 
por “salas de vacinação”, 
adotado nas normativas 
do SUS. A Comissão de 
Fiscalização Financeira e 
Orçamentária será a pró-
xima a analisar a matéria.

Mobilização de conselhos 
profissionais faz governo 
recuar e retirar PEC 108

O Governo Federal 
solicitou a retirada de tra-
mitação da Proposta de 
Emenda Constitucional 
108, de 2019, que pre-
tendia alterar a natureza 
jurídica dos conselhos 
profissionais e desobrigar 
o registro do profissio-
nal, ameaçando desre-
gulamentar as atividades 
profissionais atualmente 
abrangidas por 32 conse-
lhos federais. A mensagem 
presidencial foi publi-
cada no Diário Oficial 
da União nesta segunda-
-feira, 26 de julho de 2021.

Desde que a PEC foi 
apresentada, o Conselho 
Regional de Engenharia 
e Agronomia de Minas 
Gerais (Crea-MG) tem 
trabalhado para que ela não 
avance, se reunindo com par-
lamentares e profissionais, 
falando das consequências e 
do prejuízo para a socie-
dade que sua aprovação 
acarretaria. “A retirada 
da PEC foi um momento 
muito importante para os 
conselhos, tendo em vista 
que, desde o início, em 

2019, quando foi lançada, 
nos reunimos e questiona-
mos sobre a legalidade da 
proposta. E, também, ago-
ra o Governo viu que não 
tinha condições políticas 
de aprovar o texto. Então, 
essa vitória é resultado 
de uma ação conjunta, 
também unida com a nos-
sa base parlamentar, que 
foi fundamental também 
para essa conquista”, afir-
ma o presidente do Crea-
-MG, engenheiro civil 
Lucio Fernando Borges.

 A aprovação da PEC 
representaria a extinção 
dos conselhos e a total 
desregulamentação de to-
das as profissões no Brasil, 
instituindo o caos nas ati-
vidades especializadas que 
interferem diretamente 
na saúde e no patrimônio 
das pessoas, com grave 
insegurança para a socie-
dade, pois são eles que 
coíbem o exercício ilegal 
ou irregular das profis-
sões regulamentadas.O 
presidente da Frente Par-
lamentar de Apoio aos 
Conselhos Profissionais, 

Rogério Correia, explica 
que a PEC perdeu o prin-
cipal objeto ao consolidar 
o entendimento de que os 
servidores dos conselhos 
profissionais são celetis-
tas, uma vez que o STF já 
havia julgado essa questão 
em junho de 2020, afir-
mando que por integrarem 
autarquias corporativas, de 
direito público não estatal, 
não se aplica a obrigato-
riedade do regime jurídico 
único. “O que o Governo 
alega agora, e que nós já 
sabíamos, é que o texto 
era inconstitucional. Além 
disso, não havia condições 
políticas de aprovação, 
uma vez que o movimento 
feito pela nossa Frente e, 
particularmente, pela or-
ganização dos conselhos, 
já havia delimitado nos es-
tados uma imensa maioria 
dos deputados contrários a 
que se retirasse direito dos 
conselhos, que são funda-
mentais para o Brasil, para 
as profissões e para o povo 
brasileiro de maneira ge-
ral”, reforça. (Iane Chaves 
- Assessora de Imprensa).

Com o aval da comissão, o projeto que assegura exames de 
trombofilia já pode ir a Plenário - Foto: Guilherme Bergamini
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Sancionada lei que altera 
cargos no Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais

Foram publicadas 
no Diário Oficial de Mi-
nas Gerais de sábado 
(24/7/21) as sanções, 
pelo governador Romeu 
Zema, de duas leis oriun-
das de projetos aprova-
dos neste mês pela As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG): 
a Lei 23.828, que cria 
e extingue cargos do 
quadro de pessoal dos 
servidores do Poder Ju-
diciário; e a Lei 23.829, 
que autoriza a abertura 
de crédito suplemen-
tar ao Orçamento Fis-
cal do Estado em favor 
da Defensoria Pública.

A lei que trata do Ju-
diciário é fruto do Proje-
to de Lei (PL) 2.308/20, 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), 
aprovado em 2° turno 
pelo Plenário no dia 14 
de julho. O objetivo da 
lei é, a partir da extinção 
de cargos efetivos e de 
funções de confiança 
do Judiciário, propiciar 
a criação de cargo de 
provimento em comis-
são de assessor judici-
ário, assessor de juiz, 
assistente judiciário, ge-
rente de cartório e es-
crevente. Assim, ficam 
extintos 368 cargos de 
oficial judiciário, 365 
funções de confiança de 
assessoramento de juiz 
e 80 funções de con-
fiança de assessoramen-
to da Direção do Foro.

E são criados 30 
cargos de assessor judi-
ciário, de recrutamen-
to amplo; 10 cargos de 
assessor judiciário, de 
recrutamento limitado; 
170 cargos de assessor 
de juiz, de recrutamento 
amplo; 20 cargos de as-
sistente judiciário, de re-
crutamento amplo; dois 
cargos de gerente de 
cartório, de recrutamento 
limitado; e dois cargos 
de escrevente, de recru-
tamento limitado. A nor-
ma faz ainda alterações 
na Lei 23.478, de 2019, 
que unifica os quadros 
de pessoal dos servidores 
da Justiça de primeira 
e segunda instâncias.

A modificação esta-
belece que o Tribunal de 
Justiça poderá, mediante 
resolução específica do 
órgão competente, in-
dicar número de vagas 
superior em até 50% aos 
limites previstos, em 
cada classe das carreiras 
dos cargos efetivos, para 
os processos classifi-
catórios de promoção 
vertical. Conforme o 
TJMG, a transformação 
de cargos não tem im-
pacto financeiro e atende 
a uma necessidade ins-
titucional de instalação 
de duas câmaras no se-
gundo grau de jurisdição.

Crédito para De-
fensoria não pode ser 
usado com pessoal - 
Com a sanção da Lei 

23.829, também publi-
cada no sábado (24), fica 
autorizada a abertura de 
crédito suplementar em 
favor da Defensoria Pú-
blica até o limite de R$ 
256 mil, para atender a 
outras despesas Corren-
tes. A norma tem origem 
no PL 2.771/21, de auto-
ria do governador e que 
foi aprovado pelo Plená-
rio da ALMG em 07/07.

Para a abertura do 
crédito, serão utilizados 
recursos do excesso de 
arrecadação da receita 
de Convênio, Acordos 
e Ajustes da União, até 
o valor de R$ 250 mil, 
e da anulação de dota-
ção orçamentária, do 
grupo de Outras Despe-
sas Correntes, da fonte 
de Recursos Ordinários 
para Livre Utilização, 
até o valor de R$ 6 mil.

Da  fo rma  como 
aprovado na Assembleia, 
fica vedado o empenho 
do crédito suplemen-
tar no atendimento de 
despesas de Pessoal e 
Encargos Sociais da 
Defensoria Pública e a 
aplicação da lei deverá 
observar o disposto no 
artigo 169 da Consti-
tuição da República, e 
em normas como a Lei 
Complementar Federal 
173, de 2020, que esta-
belece o Programa Fede-
rativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus SARS-
-CoV-2 (Covid-19) .

Mudanças constavam de projeto aprovado pela ALMG em 14/7; 
sancionada ainda lei que autoriza crédito para Defensoria

Minas Gerais é o estado da região Sudeste com o maior número de 
estabelecimentos da agricultura familiar e o segundo do país

 Retrato da Agricultura 
Familiar no estado de 
Minas é apresentado 

em live organizada pelo 
Sistema Agricultura 

Minas Gerais possui 
441,8 mil estabelecimen-
tos de agricultura familiar, 
que representam 72,7% do 
total dos estabelecimentos 
rurais mineiros. É o estado 
da região Sudeste com o 
maior número de estabe-
lecimentos da agricultura 
familiar e o segundo do 
país. Quase 87% das pro-
priedades do segmento têm 
menos de 50 hectares e o 
setor responde por 25% do 
Valor Bruto da Produção 
Agropecuária de Minas, al-
cançando R$ 14,9 bilhões.

O retrato da agricul-
tura familiar em Minas 
Gerais foi apresentado, na 
última sexta-feira (23/07), 
em evento virtual realizado 
pelo Governo de Minas, 
por meio da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa) 
e da Emater-MG. O en-
contro, transmitido pelo 
Canal da Emater-MG no 
Youtube e onde permane-
cerá para visualizações, 
fez parte de uma progra-
mação diversificada em 
celebração ao Dia Nacio-
nal e ao Dia Internacional 
da Agricultura Familiar, 
comemorados neste final 
de semana. Os dados fa-
zem parte da cartilha “Um 

novo retrato da Agricul-
tura Familiar de Minas 
Gerais”, elaborada pela 
equipe do Instituto de Po-
líticas e Desenvolvimento 
Sustentável da Universi-
dade Federal de Viçosa, a 
partir dos dados do Censo 
Agropecuário de 2017.

A assessora especial 
da Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Cultura da UFV, 
Fabiana Melo, destacou 
o papel da agricultura fa-
miliar no abastecimento 
alimentar. “O segmento 
é o responsável por par-
cela expressiva da oferta 
de alimentos básicos que 
vão para as mesas dos 
brasileiros no dia a dia. 
Nos tempos de pandemia, 
a agricultura familiar tem 
atuado de maneira signifi-
cativa no combate à fome 
desde o início da crise 
sanitária, com aumento 
exponencial das vendas 
por meio digital”, afirma.

Em sua apresentação, 
o professor Marcelo José 
Braga, responsável pelo 
estudo, detalhou outras 
informações que caracteri-
zam a agricultura familiar 
em Minas, como o gênero, 
faixa etária e o nível de 
instrução do responsá-
vel pelo estabelecimen-

De acordo com o TJMG, a transformação de cargos não trará impacto 
financeiro - Arquivo ALMG - Foto: Daniel Protzner

to; o número de pessoas 
ocupadas na agricultura 
familiar; uso de tecnolo-
gias; valor da produção 
das principais culturas, 
dentre outras; além de 
uma análise comparativa 
com os dados do Censo 
Agropecuário de 2006.

“Um dado que chama 
a atenção é o envelheci-
mento da população rural. 
A comparação entre os 
Censos de 2017 e de 2006 
evidencia o aumento do 
percentual de estabeleci-
mentos dirigidos por pes-
soas com mais de 55 anos 
e a redução do percentual, 
principalmente, daqueles 
que são dirigidos por pes-
soas com idade inferior a 
45 anos. Na faixa etária 
dos jovens com menos 
de 25 anos, a redução 
alcançou 40%”, detalha o 
professor da UFV. A com-
paração entre os censos 
agropecuários também 
mostrou crescimento da 
presença feminina na di-
reção dos estabelecimen-
tos. Embora o homem 
ainda seja a maioria na 
direção, a participação 
da mulher registrou au-
mento de 28% na década.

Na avaliação da se-
cretária de Agricultura 
Ana Valentini, a cartilha 
elaborada pela UFV é um 
importante subsídio para 
a reflexão sobre ações já 
desenvolvidas e para re-
definir, caso necessário, 
novas diretrizes para o 
fortalecimento da agricul-
tura familiar pelo Sistema 
Agricultura do estado. 
A cartilha da UFV está 
disponível para downlo-
ad gratuito no link www.
ippds.ufv.br/producoes 
(Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
– Assessoria de Comunica-
ção Social - Jornalista Res-
ponsável: Márcia França).
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Opinião/Gerais

Reflorestamento só 
atingiu 1% - Passados exa-
tos dois anos e meio da tra-
gédia de Brumadinho (MG), 
o trabalho de refl orestamento 
ainda está no início. Dos 293 
hectares de fl oresta direta-
mente atingidos, apenas 3,33 
hectares foram recuperados 
pela Vale até o momento. 
Essa área representa 1,13% 
do total. A mineradora cal-
cula que levará 10 anos para 
concluir a recomposição da 
área e vem fi rmando parce-
rias com grupos científi cos, 
visando o uso de técnicas 
inovadoras e modernas. (Jor-
nal Em Tempo – Nanuque)

Belo Oriente promove 
Circuito Virtual - Com 
o objetivo de promover 
a prática esportiva e uma 
vida mais saudável, será 
realizado no mês de agosto 
o 1º Circuito Virtual de Belo 
Oriente, com provas de ca-
minhada, corrida e pedala-
da. O evento é uma realiza-
ção da Liga de Desportos de 
Ipatinga, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer. As 
inscrições para o evento já 
estão abertas, de forma gra-
tuita, e podem ser realizadas 
no site ofi cial da prefeitura. 
Os competidores receberão, 
sem custos, certificados 
online de participação que 
serão emitidos e enviados 
conforme nome e endereço 
de e-mail preenchido no 
formulário de inscrição. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Multa para quem ta-
tuar animais - A prefeita 

de Juiz de Fora, Margarida 
Salomão, sancionou um 
projeto de lei de autoria 
do vereador Luiz Otávio 
Coelho, que defi ne multa 
para quem tatuar ou colocar 
piercings, com fi ns estéti-
cos, em animais. O projeto 
havia sido aprovado, em 
junho, pela Câmara Muni-
cipal e defi ne pagamento 
de R$10 mil para quem 
desrespeitar a legislação, 
podendo ser triplicada em 
caso de reincidência. A 
proposta altera a legislação 
municipal vigente que trata 
do Estatuto de Defesa, Con-
trole e Proteção dos Ani-
mais, considerando as prá-
ticas agora proibidas como 
“maus-tratos”. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Zona da Mata aposta 
no turismo - O turismo 
regional é uma das grandes 
apostas para a retomada da 
economia, principalmente 
nos pequenos municípios. 
Para orientar melhor os 
gestores da Zona da Mata 
e incentivar o empreen-
dedorismo no setor, a As-
sociação Mineira de Mu-
nicípios, a Confederação 
Nacional de Municípios e 
o Sebrae participaram do 

Seminário “Como desen-
volver o turismo no seu 
município”, promovido 
pela Prefeitura Municipal 
de Argirita e pelo Circuito 
Turístico Serras E Cacho-
eiras, em Argirita. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

Lei se torna mais rí-
gida - Alterações de nomes 
de ruas em Ipatinga terão 
novos critérios. Isso por-
que os representantes da 
Câmara Municipal apro-
varam o Projeto de Lei nº 
128/21, que altera a Lei 
nº 2.343, de 21 de agosto 
de 2007, que dispõe sobre 
critérios para denominação 
de logradouros, prédios 
públicos, obras, serviços 
e monumentos públicos, 
informou a Casa Legislati-
va. É papel do Legislativo 
aprovar a denominação de 
vias públicas e homena-
gear aquelas pessoas que 
fizeram algo em prol do 
município. Segundo a nova 
redação da Lei nº 2324/07, 
passam a ser proibidas al-
terações nas vias públicas 
que contenham mais de 
cinco estabelecimentos 
comerciais, escritórios, 
consultórios e similares. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Rede de Notícias

Morreu Alberoni Rocha, 
primeiro zagueiro 

profi ssional do América

Por Humberto Barbosa

No final da semana 
passada, faleceu em Belo 
Horizonte, o sitiante Al-
beroni Pacífico Rocha, 
natural de Poços de Cal-
das, onde foi sepultado, 
depois de morar muitos 
anos em Teófilo Otoni, 
onde foi atleta profi ssio-
nal do América, em 1977 
no Campeonato Minei-
ro. Em certa época foi 

convidado para jogar no 
Juventude da cidade de 
Pavão e terminou sua 
carreira esportiva como 
honroso árbitro de futebol. 
Entrou dentro de campo, 
por último, para vestir a 
camisa do time veterano 
do Bairro São Cristóvão. 
Alberoni sempre foi muito 
simples e de pouca fala. 
Deixa esposa e filhos.

Ex zagueiro do América-TO, Alberoni Rocha

Quando a Liga de 
Desportos realizava os 
campeonatos regionais, 
havia um movimentado 
fluxo de atletas de uma 
cidade para outra: Carlos 
Chagas, Nanuque, Ladai-
nha, Itambacuri, Poté, Frei 
Gaspar, Ataléia, Padre 
Paraíso, Catuji, Pavão e 
outras cidades alimenta-
vam o vai-e-vem. Dezenas 
vieram de Carlos Chagas: 
João Miranda, Nathan 
Brauer, Eduardo, Tibim-
ba, Neguinho, Marcelo fo-
ram alguns. De Ladainha 
a turma era maior: Dedé, 
Arisburi, Vando, Ladainha 
e vários outros. Itamba-
curi: Tião Santa Rosa, 
Luminosa, Zé Maria, Mil-
tinho, Gerinha, Gerinha 
quatro Orelhas. Ataléia: 
Quarentinha, Galo Cego, 
Vada, Nido, Lourivan. 
De Poté: Nagib, Klebão, 
Luiz Poté, Lucinho, Alin, 
Juquinha e vários outros. 

Equipe Tático Móvel prende 
homem com drogas no 
Bairro UDR em Nanuque

PM apreende drogas e 
prende suspeitos em 
Ponto dos Volantes

A Polícia Militar pren-
deu um rapaz de 18 anos e 
apreendeu dois adolescen-
tes de 14 e 15, no sábado 
(24/07), suspeitos de en-
volvimento no tráfico de 
drogas, na área central da ci-
dade de Ponto dos Volantes. 
Durante operação de enfren-
tamento aos crimes de ho-
micídios, os policiais rece-
beram denúncia informando 
que em um beco estaria um 
homem e dois adolescentes 
vendendo entorpecentes.

Foram feitas diligên-
cias, sendo os suspeitos 
localizados e abordados. 
Durante as buscas pessoais 
foram encontradas 15 bu-

No domingo (25/07), 
a Polícia Militar realizava 
uma operação no Bairro 
UDR em Nanuque, com 
o objetivo de combater o 
crime de tráfi co ilícito de 
drogas, quando a equipe 
do Tático Móvel recebeu 
denúncias informando, 
que um indivíduo estaria 
guardando drogas em sua 
residência para trafi cantes 

locais. Os militares foram 
ao endereço, onde o sus-
peito tentou se livrar de 
uma sacola jogando em 
uma casa vizinha, mas, o 
objeto foi localizado.

Dentro da sacola fo-
ram encontradas 01 balan-
ça de precisão, 02 frascos 
de pomada de cloridrato 
de lidocaína, 02 frascos 
de éter alcoolizado, 12 

frascos de ácido bórico, 
09 porções de substância 
semelhante à cocaína, 69 
comprimidos em cápsulas 
de cor vermelha, subs-
tância desconhecida. O 
homem foi conduzido à 
delegacia de Polícia Civil 
com o material apreendido. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

chas de maconha, a quantia 
de R$287,00 em dinheiro 
e um telefone celular de 
procedência duvidosa. Os 
três, junto com os materiais 

apreendidos, foram enca-
minhados à delegacia de 
Polícia Civil. (Assessoria de 
comunicação organizacio-
nal do 44º BPM, Almenara).
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Segurança Pública
Polícia Militar apreende 

drogas e dinheiro no 
Bairro Jardim São Paulo

Polícia Militar deflagra 
operação e apreende 

drogas em Malacacheta
A Polícia Militar reali-

zou uma operação na noi-
te de sexta-feira (23/07), 
na Rua Nestor Esteves 
Lima, Bairro Santa Rita 
em Malacacheta, para ave-
riguar denúncia apontando 
que naquela localidade 
teria um esconderijo de 
foragido da justiça, que 
ele e mais dois suspei-
tos já teriam sido vistos 
traficando drogas e efe-
tuando disparos de arma 
de fogo em via pública.

Durante buscas em 
residências desocupadas 
na localidade, os militares 
encontraram: 05 table-
tes mais 09 buchas de 
maconha, 01 balança de 
precisão e sacolas plás-
ticas para embalar entor-
pecentes. O comandante 
da PM em Malacacheta, 
tenente Adeilton, informa 
que tem apertado o cerco 
na cidade, contra a crimi-
nalidade, sobretudo, contra 
o tráfico ilícito de drogas.

A Polícia Militar re-
alizava operação na tarde 
de domingo (25/07), pelas 
proximidades da Rua Cru-
zeiro no Bairro Jardim São 
Paulo, quando a equipe 
deparou com dois indiví-
duos em um descampado 
de matagal, abaixados, 
demonstrando suspeição, 
e ao avistarem as motos 
patrulhas um deles, de 27 
anos, jogou algo na boca 
e logo em seguida cuspiu. 
Depois entregou um pa-

cote ao outro de 17 anos, 
tendo esse jogado o pacote 
nas proximidades onde 
ocorria a busca pessoal. Os 
dois foram identificados e 
qualificados na ocorrência.

No momento da busca 
pessoal, o homem de 27 
anos tentou fugir, resistin-
do, usando a força, chutes, 
mas foi contido. Ao verifi-
car o que ele havia cuspi-
do, os policiais localizaram 
05 comprimidos enrolados 
num plástico, 02 azuis 

O material apreendido 
foi encaminhado à delega-
cia de Polícia Civil no plan-
tão em Teófilo Otoni. “Vale 
ressaltar a importância da 
comunidade em colaborar 
conosco, uma vez que o 
sucesso dessas ações e ope-
rações da Polícia Militar, 
se revertem em segurança 
e tranquilidade para a pró-
pria comunidade recep-
tora dos nossos serviços” 
disse o tenente Adeilton.

Ele ressalta ainda, que 
está sempre disponível o 

número 190, bem como o 
número 181 para denúncias 
anônimas (Disque Denún-
cia), em que o denunciante 
tem garantido total sigilo 
de sua identidade. “A Po-
lícia Militar segue as dire-
trizes do comando para o 
combate à criminalidade”, 
concluiu. A PM tem rece-
bido constantes denúncias 
apontando os três suspeitos 
como autores de disparos 
de arma de fogo naquele 
bairro. (Informações/Foto: 
PMMG/ Malacacheta).

Após denúncia PM 
apreende 2.250 pedras de 
crack no Bairro Felicidade

Teófilo Otoni - A 
Polícia Militar recebeu 
denúncia informando 
que  um homem es-
condia drogas em um 
matagal, na Rua Síria, 
Bairro Felicidade, em 
Teófilo Otoni. Segundo 
a denúncia, o homem 
é visto constantemente 
entrando no matagal, e, 
na quinta-feira (22/07), 
ele estava com sacolas 
plásticas contendo dro-
gas, e o local ainda seria 
utilizado para fraciona-
mento de entorpecentes.

No domingo (25/07), 

os militares foram na 
Rua Síria, e numa dis-
tância aproximada de 50 
metros, avistaram dois 
indivíduos sentados no 
início do matagal, que 
ao ver a PM, levantaram 
e correram no sentido 
à área mais densa, não 
sendo alcançados. Onde 
eles estavam parados, os 
policiais localizaram 5 
pequenos pacotes con-
tendo 150 pedras de subs-
tância análoga ao crack. 
Foram feitas buscas no 
local, sendo encontrada 
uma sacola enterrada, 

contendo 2.100 pedras 
da mesma substância.

Os policiais fizeram 
rastreamentos na área 
de mata, mas os dois 
não foram localizados. O 
denunciado de 36 anos, 
qualificado na ocorrência, 
segundo a PM, consta um 
mandado de prisão em 
aberto contra ele. Os ou-
tros vistos a distância não 
foram identificados. Os 
materiais foram entregues 
na delegacia de Polícia 
Civil para as medidas 
cabíveis. (Informações/
Foto: PMMG/19º BPM).

PM apreende drogas, 
dinheiro e um adolescente 

no Bairro Teófilo Rocha
Teófilo Otoni - Du-

rante operação da Polí-
cia Militar, no domingo 
(25/07), no Bairro Teófilo 
Rocha, militares do Moto 
Recobrimento e Rádio 
Patrulhamento Centro, 
abordaram transeuntes que 
passavam pela Travessa 
Sessenta e Nove, segundo 
a PM, o local é conhe-
cido pela traficância de 
entorpecentes, e durante a 
operação um dos militares 
viu dois indivíduos, en-
terrando um pacote plás-
tico próximo a um muro.

Ao notarem a presença 
das equipes policiais, os 
dois fugiram por uma es-
cadaria sentido à Avenida 
João XXIII, tendo sido 
alcançado um menor de 14 
anos, e com ele apreendido 
a quantia de R$133,00. 

Ao fazerem buscas pelo 
local onde os suspeitos 
estavam, foi encontrado 
o pacote plástico conten-
do 16 buchas de maco-
nha, 03 pedras de crack 
e 01 pino com cocaína.

Foi feito rastreamento 
pela região, mas o segundo 

indivíduo não foi localiza-
do. O menor foi apreendido 
e junto com os materiais, 
encaminhado à delegacia 
de Polícia Civil. Um tio 
dele foi até a delegacia e 
acompanhou o registro da 
ocorrência. (Informações/
Foto: PMMG/19º BPM).

e 03 amarelos. O pacote 
dispensado pelo menor 
foi localizado. O maior 
submetido a busca pesso-
al, sendo apreendidos: 23 
buchas mais 02 tabletes 
de maconha, 28 pedras 
de crack, 07 microtubos 
de cocaína, 05 comprimi-
dos de ecstasy, R$830,00 
e um telefone celular.

Segundo a PM, a 
abordagem ocorreu nas 
proximidades do campus 
da UFVMJ, onde aos do-
mingos ocorre um evento 
de festival de pipas, sendo 
constatadas centenas de 
jovens. Duas advogadas 
compareceram ao local 
e se identificaram como 
sendo representantes dos 
dois envolvidos. O maior 
foi preso e o menor apre-
endido, e juntos com o 
material apreendido fo-
ram encaminhados à de-
legacia de Polícia Civil 
para providência que o 
caso requer. (Informações/
Foto: PMMG/19º BPM).
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Publicação Legal

Valéria Ramos de Souza 
OAB/MG 149.354

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Licitação – Pregão Presencial No. 
028/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá Processo Licitatório No. 097/2021, Modalidade 
Pregão Presencial No. 028/2021, cujo objeto é a contra-
tação de empresa especializada em serviços de manuten-
ção predial e construção civil, sob demanda, incluindo o 
fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e 
insumos necessários à execução de serviços nos prédios 
públicos e logradouros do Município de Padre Paraíso/
MG. A Abertura será dia 10/08/2021 às 08h00min, na Sala 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, 
Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-
000. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian 
Jardim Costa Reis – Presidente da CPL, pelos e-mails: 
licitacaopp@gmail.com, licitacao@padreparaiso.mg.gov.
br, ou pelo site www.padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

Teófi lo Otoni não registra casos de 
Covid-19 nas últimas 24 horas

A Secretaria Munici-
pal de Saúde divulgou na 
manhã desta segunda-feira 
(26/07/2021), o boletim 
epidemiológico confir-
mando 13.653 casos po-
sitivos de Covid-19 em 
Teófi lo Otoni, nenhum a 
mais foi registrado nas 
últimas 24 horas, e conta-
biliza 357 óbitos por com-
plicações causadas pelo 
coronavírus. O boletim 
informa ainda que, tem 71 
casos ativos, 13.225 recu-
perados, 28.452 casos sus-

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

(25/07/2021): Pelo SUS, 
Convênio e Particular tem 
40 leitos de UTI Covid e 
28 estão ocupados, sen-
do 11 pacientes de Teó-
fi lo Otoni e 17 de outros 
municípios (70,00% de 
ocupação). Tem 106 leitos 
de Enfermaria Covid e 20 
estão ocupados, sendo 14 
pacientes de Teófi lo Otoni 
e 06 de outros municípios 
(18,86% de ocupação).

Vacinômetro: A úl-

tima atualização foi na 
quinta-feira (15/07/21), 
apontando que 66.301 
pessoas receberam a 1ª 
dose da vacina em Teófi lo 
Otoni e 27.708 receberam 
a 2ª dose. 1.565 pessoas 
receberam dose única. 
Boletim atualizado na noi-
te de domingo (25/07).

Nos últimos dias os 
boletins mostram uma 
redução signifi cativa nos 
números de casos confi r-
mados da doença e sem 
registro de óbito, tam-

bém não tendo nenhum 
em investigação. Mas, 
no último fim de sema-
na foram veiculados nas 
redes sociais, vídeos de 
eventos com grande aglo-
meração de pessoas, um 
deles teria ocorrido nas 
proximidades da UFVMJ e 
outro dentro do Parque de 
Exposições Pampulhinha. 
Infelizmente, esse tipo 
de evento, pode mudar 
esse quadro de tranqui-
lidade que apontam os 
boletins dos últimos dias.
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