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Uso do tempo e a divisão 
sexual do trabalho

PM prende homem com 
arma de fogo e munições 

em Malacacheta
 Página 6

PC incinera 85,4 quilos de 
substâncias entorpecentes 

em Teófilo Otoni
A Polícia Civil de Mi-

nas Gerais, por meio da 
Delegacia Especializada 
de Combate ao Narco-
tráfico de Teófilo Oto-
ni (DECN), incinerou na 
manhã de quarta-feira 
(28/07/2021), 85,4 quilos 
de entorpecentes, entre 
maconha, cocaína, ecstasy, 
crack e outras, em cum-
primento à determinação 
legal contida no Artigo 
50 da Lei 11.343/2006, de 
Repressão ao Tráfico de 
Drogas, que prevê a inci-
neração das drogas que são 
apreendidas em diversas 
circunstâncias. Página 2

Criado o primeiro 
Museu de Teófilo Otoni

Ocorreu na quinta-feira (22/07/2021) o lançamento do Museu Virtual Vale do Mucuri, 
o MUVIM, em reunião do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni. 
A criação de um museu em Teófilo Otoni e região é um antigo sonho de grande parte 
da comunidade. Ainda que não o ideal, pois o objetivo é também o museu físico, esse 
ambiente virtual se torna o principal espaço de memória do Vale do Mucuri. Página 8

Sebrae Minas abre 
inscrições para o Empretec 

em Teófilo Otoni
Empresários e poten-

ciais empreendedores de 
Teófilo Otoni que desejam 
abrir um negócio ou gerir 
melhor os seus empreen-
dimentos podem se ins-
crever para o Empretec. O 
seminário, considerado um 
dos principais programas 
de empreendedorismo do 
mundo, será realizado de 
forma presencial nos dias 17 
a 22 de outubro. Página 4

Fim de semana tem previsão 
de frio intenso e PM Rv. 

alerta motociclistas para os 
cuidados nas rodovias

O comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia Polícia 
Militar Rodoviária, tenente 
Reinaldo, alerta à popula-
ção, que no próximo final 
de semana teremos previsão 
de tempo bastante frio na re-
gião, situação que pode gerar 
nevoeiro e neblina, e conse-
quentemente pista escorrega-
dia e redução da visibilidade, 
principalmente no período 
noturno, madrugada e iní-
cio das manhãs. Página 5
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Uso do tempo e 
a divisão sexual 

do trabalhoO tempo, que já foi 
regulado pelo sol, hoje se 
submete a uma máquina – o 
relógio. Segundo a pesqui-
sadora da Universidade de 
Brasília, dra. Lourdes Ban-
deira (2010), sob controle, 
este “relógio” associa-se 
aos tempos social, político 
e virtual, apresentando 
dinâmicas diferentes a de-
pender dos contextos. O 
tempo no campo parece 
passar lentamente, ao passo 
que nos centros urbanos, 
a percepção é contrária. 
“Homens e mulheres que 
habitam em zonas rurais 
ou nas periferias das cida-
des desfrutam de menor 
potencial de lazer e tendem 
a gastar mais tempo em 
atividades domésticas ou, 
no máximo, limitadas aos 
contornos das comunidades 
onde residem: visitar vizi-
nhos, circular pela comu-
nidade, assistir televisão, 
escutar rádio, dormir, são 
atividades que ocupam 
um tempo significativo em 
suas vidas”. Por outro lado, 
“Entre homens e mulheres 
dos segmentos sociais que 
dispõem de maiores recur-
sos culturais e econômicos 
e que habitam nas grandes 
metrópoles, observa-se 
o acúmulo de atividades 
laborais que acarreta uma 
série de outras atividades 
interligadas, as quais inten-
sificam a jornada de traba-
lho e, paradoxalmente, re-
duzem o tempo cotidiano” 
(BANDEIRA, 2010, p.47).

Assim, há diferenças 
quanto ao uso do tempo por 
classes sociais diferentes: 
a) os segmentos socioeco-
nômicos mais favorecidos 
se dedicam às atividades do 
mundo exterior, do público; 
b) os menos favorecidos 
vivem o cotidiano voltado 
para a família e à comuni-
dade. Disparidade que se 
estende ao uso do tempo 
por homens e por mulheres.

No Brasil, a primeira 
pesquisa sobre uso do tem-
po datou de 1992, sendo re-
modelada a partir de 2001, 
no âmbito da Pesquisa 
Nacional por Amostras de 
Municípios (PNAD), do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Com a redemocratização, 
entrou em cena com ex-
pressivo vigor os movi-
mentos feministas e de 

mulheres trazendo pautas 
decisivas. Elas exigiam do 
Estado o reconhecimento 
do trabalho doméstico e das 
atividades dos cuidados das 
mulheres como elemento 
de valor econômico incor-
porável à “agenda contábil 
pública” (BANDEIRA, 
2010, p.58). Antes disso, a 
orientação governamental 
pautava-se na noção de 
que as mulheres teriam 
o “dom natural” para os 
cuidados e assumiriam, 
no bojo das famílias, a 
atribuição dos cuidados 
e da reprodução social 
(FONTOURA et al, 2010).

O desenvolvimento de 
pesquisas dessa natureza, 
por sua vez, tomou impulso 
por meio da Secretaria de 
Políticas para Mulheres, 
criada em 2003 e vinculada 
ao Governo Federal. O in-
tuito seria criar indicadores 
que permitissem análises 
sobre o trabalho repro-
dutivo e a economia dos 
cuidados, capazes de sub-
sidiar a implementação de 
políticas públicas que fo-
mentassem a superação das 
assimetrias entre gêneros, 
expressa na realidade dife-
renciada de usos do tempo 
por homens e mulheres.

Os dados publicados 
em 2017 sobre a Pnad 
Contínua deram conta que 
os afazeres domésticos e 
as atividades associadas 
aos cuidados com pessoas 
dentro e fora do domicílio 
são, majoritariamente, de-
senvolvidas por mulheres 
desde o ano de 2001. A 
única atividade que os ho-
mens desempenham mais, 
são os pequenos reparos 
em equipamentos eletrodo-
mésticos e manutenção do 
domicílio e do automóvel. 
A proporção de mulheres 
que desempenham traba-
lhos domésticos chegou 
aos 94% e entre homens, 
79% (BARBOSA, 2018).

Nesse sentido, estu-
diosos questionam por-
que o tempo gasto pelas 
mulheres nas atividades 

domésticas ainda não são 
consideradas como traba-
lho essencial à reprodução 
social, embora não remu-
nerado e desvalorizado 
socialmente. Conforme 
defendem, Melo, Conside-
ra e Sabbato (2016), não 
há nada que, tecnicamen-
te, impeça tal valoração. 
Nesse sentido, as pesquisas 
sobre o uso do tempo são 
instrumentos importantes 
que demandam tratamento 
urgente por parte do Estado 
(FONTOURA et al, 2010).

Mesmo com as mudan-
ças das relações sociais de 
sexo impulsionadas pelos 
movimentos de mulheres, 
feministas e intelectuais, a 
“obrigação” pela execução 
do trabalho doméstico con-
tinuou sendo das mulheres 
(HIRATA e KERGOAT, 
2007). Ao contrário do 
que se possa imaginar, as 
mulheres que têm cons-
ciência do quão opressor 
e desigual é esta relação 
que atribui às mulheres o 
trabalho doméstico, conti-
nuam a conciliar ou delegar 
a outras mulheres o que 
a sociedade lhes cobra: a 
subordinação às tarefas 
domésticas e de cuidados.

Referências: BAN-
DEIRA, L. M. Importância 
e motivações do Estado 
Brasileiro para pesquisas 
de uso do tempo no campo 
de gênero, 2010; BARBO-
SA, A. L. N. H. Tendências 
nas horas dedicadas ao tra-
balho e lazer: uma análise 
da alocação do tempo no 
Brasil. Ipea, 2018; FON-
TOURA, N. et al. Pesqui-
sas de uso do tempo no 
Brasil: contribuições para 
a formulação de políticas 
de conciliação entre traba-
lho, família e vida pessoal, 
2010; HIRATA, H.; KER-
GOAT, D. Novas configu-
rações da divisão sexual 
do trabalho, 2007; MELO, 
H.P.; CONSIDERA C.M.; 
SABBATO, A.D. Dez anos 
de mensuração dos afazeres 
domésticos no Brasil, 2016.

PC incinera 85,4 quilos de 
substâncias entorpecentes 

em Teófilo Otoni
A Polícia Civil de 

Minas Gerais, por meio 
da Delegacia Especia-
lizada de Combate ao 
Narcotráfico de Teófilo 
Otoni (DECN), incine-
rou na manhã de quarta-
-feira (28/07/2021), 85,4 
quilos de entorpecentes, 
entre maconha, cocaí-
na, ecstasy, crack e ou-
tras, em cumprimento 
à determinação legal 
contida no Artigo 50 
da Lei 11.343/2006, de 
Repressão ao Tráfico 
de Drogas, que prevê a 
incineração das drogas 
que são apreendidas em 
diversas circunstâncias, 
pelas polícias Civil, Mi-
litar e PRF e também 
as que são apreendi-
das dentro de presídios.

O delegado Augus-
to Drumond esteve à 
frente dos trabalhos, e 
disse que foi comunica-
do previamente a todos 
os órgãos oficiais, que 
a PCMG – a 1ª Delega-
cia Regional de Teófilo 
Otoni iria fazer, nes-
ta data, a incineração 
das substâncias entor-
pecentes apreendidas 
ao longo dos últimos 
meses. Ressalta que 
foi incinerada, nos for-
nos de uma cerâmica, 
na Vila Santa Clara, 
após ser destruída por 
um trator, por se tratar 
se entorpecentes, pois 
não pode ser incine-
rado em qualquer lu-
gar. O estabelecimento 
é apropriado, facilita 
uma destruição mais 
rápida, sem possibili-
dade de sobrar qual-
quer resquício no local.

Dr. Augusto expli-
ca que depois que as 
drogas são apreendidas, 
são feitos autos periciais 
preliminares, e separado 
uma pequena amostra, 
porque, se alguém con-
testar no futuro o laudo 
que foi feito, pode ser 
feita uma nova perícia 
em cima da amostra. 
O restante da droga é 
todo encaminhado para 
destruição, até mes-
mo porque fica inviável 
armazená-la em algum 
local, como em sede 
da delegacia. Essa foi 
a terceira incineração 
em 2021. Em 07/06, 
foram 170 quilos, e, em 
12/03 foram 58 quilos.

Segundo a Polícia 

Civil, a incineração é o 
ponto final dos trabalhos 
no que diz respeito a in-
vestigações, encerramen-
to de inquérito policial. 
Para acompanhar os tra-
balhos, são convidados 
a OAB, Ministério Pú-
blico, Poder Judiciário, 
vigilância sanitária, im-
prensa, além de delega-
dos e outros servidores da 
Polícia Civil. Isso serve 

também para mostrar à 
sociedade, com lisura e 
transparência, o que é 
feito com as substâncias 
entorpecentes apreendi-
das. O local da incine-
ração é vistoriado antes 
e após o procedimento. 
Após os trabalhos, é la-
vrado um termo e assi-
nado por testemunhas 
que ali estavam. (Fotos: 
PCMG/ Teófilo Otoni).
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AMUC presta homenagem 

ao ex-prefeito e ex-
deputado Getúlio Neiva

"O sentimento é con-
dicional, mas o reconhe-
cimento é um dever", 
disse o presidente da As-
sociação dos Municípios 
da Microrregião do Vale 
do Mucuri (AMUC), e 
prefeito de Caraí, Vavá 
Neiva, quando visitou 
o ex-prefeito de Teófilo 
Otoni e ex-deputado 
Getúlio Neiva, em sua 
residência, na quinta-
-feira (15/07/2021).

“Tivemos a honra de 
poder visitá-lo. Getúlio 
Neiva foi o primeiro pre-
sidente da AMUC, entre 
os anos de 1984/1985. 
Na visita manifestamos 
os agradecimentos pe-
los relevantes trabalhos 
prestados à nossa ins-
tituição AMUC, bem 
como para Teófilo Otoni 
e toda região”, disse.

Para Vavá, a gra-
tidão e o reconheci-
mento não têm lado ou 

ideologia, tem dever de 
todos. “De todos nós, 
ainda mais por estimular 
a união e o fortalecimen-

to da nossa região. Os 
Vales do Mucuri e Je-
quitinhonha devem estar 
cada vez mais unidos”. 

Presidente da AMUC, Vavá Neiva, entregou uma
 placa em homenagem a Getúlio Neiva

Getúlio Neiva foi o primeiro presidente da 
AMUC, nos anos 1984/1985

Parceria com Co-
mitê Paralímpico - Os 
esportes estão cada vez 
mais acessíveis a todos 
os tipos de atletas. Em 
Governador Valadares, a 
Prefeitura Municipal tem 
se empenhado para faci-
litar o acesso aos espaços 
públicos, incluindo a Praça 
de Esportes, que passou 
por reformas de adaptação, 
a fim de facilitar a loco-
moção até os vestiários, 
quadras e campos. Em 
nota, o Executivo anun-
ciou ter firmado parceria 
com o Comitê Paralímpi-
co Brasileiro (CPB), para 
capacitar os professores, 
a fim de atender melhor 
os esportistas que têm 
algum tipo de deficiência. 
(Diário do Rio Doce – 
Governador Valadares)

Associações valada-
renses têm apoio - Certi-
ficação de Qualidade dos 
Produtos foi oferecida 
a cinco associações de 
agricultura familiar de Go-
vernador Valadares. Rece-
beram o Selo Nacional da 
Agricultura Familiar, cer-
tificação concedida pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), a Associação 
dos Agricultores Familia-
res dos Córregos Unidos 
(distrito de Brejaubinha), 
Associação dos Produto-
res Rurais do Bananal do 
Melquíades, Associação 
dos Produtores Rurais Solo 
Forte e Região (Penha do 
Cassiano), Associação dos 
Produtores Rurais de Cas-
simiro (região de Xonin 
de Cima) e Associação 
Comunitária da 3ª Ida-
de dos Córregos Unidos 
(Córrego dos Prazeres). 

(Diário do Rio Doce – 
Governador Valadares)

Ipatinga vai retomar 
linha de ônibus - Em 
atendimento a apelo feito à 
Prefeitura de Ipatinga pela 
Associação de Moradores 
do Bairro Iguaçu (AMI), 
o Executivo informou que 
será retomada, a partir da 
próxima segunda-feira, 2, 
a circulação dos ônibus 
da linha 303, com itine-
rário Bom Jardim-Centro/
Via Ideal. Conforme a 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente (Sesuma), a me-
dida já foi definida junto à 
concessionária do trans-
porte coletivo. As neces-
sidades foram aferidas em 
estudo do Departamento 
de Transporte e Trânsito 
(Detra), sendo que o cum-
primento dos horários será 
fiscalizado pelo município. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Furnas instala gera-
dor eólico - Furnas Cen-
trais Elétricas, em parceria 
com a empresa Aeroalcool 
Tecnologia, que atua no 
segmento aeronáutico, 
vem desenvolvendo o pro-
jeto de um gerador eólico 
para ventos fracos com o 
desenvolvimento de pás 
inovadoras. A previsão é 
que o parque seja instala-
do em São José da Barra, 
com seis geradores para 
250 kW. O investimen-
to é da ordem de R$30 
milhões e deve ter início 
em fevereiro de 2022. 
(Folha da Manhã – Passos)

HNCS solicita redi-
recionamento de leitos 
- A Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais, 

por meio da Regional de 
Divinópolis, anunciou 
que 61 leitos que estavam 
sendo usados exclusiva-
mente para atendimento de 
pacientes com Covid-19 
na macrorregião Oeste 
foram redirecionados para 
atender pacientes com 
outras doenças. Segundo 
o secretário de Estado, 
Fábio Baccheretti, a des-
mobilização poderá ser 
revista se necessário. A 
decisão envolve hospitais 
de Itapecerica, Formiga, 
Luz, Lagoa da Prata, Can-
deias, Itaguara, Santo An-
tônio dos Cristais e Campo 
Belo. Pará de Minas não 
entrou na lista porque o 
Hospital Nossa Senhora 
da Conceição é respon-
sável pelo atendimen-
to de cerca de duzentos 
mil habitantes, contando 
os cidadãos que vivem 
nas cidades do entorno. 
(Diário Pará de Minas)

Projeto para novo 
posto médico-legal - A 
1ª Delegacia Regional 
de Polícia Civil de Ipa-
tinga informou que os 
projetos e documentação 
técnica necessária para a 
construção do novo Posto 
Médico-Legal já foram de-
vidamente aprovados pela 
Prefeitura Municipal e 
Vigilância Sanitária. Com 
a aprovação dos projetos, 
passa-se agora à fase de 
empenho de recursos e 
elaboração do edital de 
licitação para construção 
do novo PML. O IML 
funciona na entrada do 
cemitério parque Senhora 
da Paz, no bairro Veneza 
II e enfrenta uma série 
de situações precárias. 
(Diário do Aço - Ipatinga)

Rede de Notícias

Dr. Drauzio Varella 
esclarece as dúvidas sobre 

pressão alta

De acordo com a So-
ciedade Brasileira de Car-
diologia (SBC), 30% dos 
brasileiros são hipertensos. 
Em todo o mundo, a hiper-
tensão mata mais de 10 mi-
lhões de pessoas por ano. 
Nesta sexta-feira, 30 de 
julho, às 11h, o Dr. Drau-
zio Varella e a Dra. Cibelle 
Dias Magalhães, médica 
cardiologista, formada 
pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de São 
Paulo (USP), vai realizar 
uma live especial, com um 
formato diferenciado e in-
terativo. Para enriquecer a 
conversa, os médicos con-
tarão com a participação 
dos farmacêuticos Roberta 
Garcia, da Drogaria São 
Paulo, e Cléber Martins, 
da Drogarias Pacheco, 
para esclarecer as dúvidas 
mais frequentes da popu-
lação sobre pressão alta.

A conversa se torna 
ainda mais importante 
em tempos de pandemia, 
já que os hipertensos, 
assim como outros car-
diopatas e portadores de 
doenças crônicas, têm 
possibilidades de com-
plicações maiores pela 
Covid-19. Durante a live, 

os profissionais de saúde 
vão esclarecer quais os 
fatores de risco para o de-
senvolvimento da hiper-
tensão e responder dúvi-
das enviadas pelos inter-
nautas sobre tratamento, 
predisposição genética 
e como desenvolver há-
bitos saudáveis de vida 
para prevenir a doença.

A live será transmitida 
simultaneamente nas pá-
ginas dos médicos @site-
drauziovarella e @cibelle-
cardio e também nos perfis 
das Drogarias Pacheco (@
drogpacheco) e da Droga-
ria São Paulo (@drogaria-
saopaulo), no Instagram. 
Essa é uma iniciativa do 

Viva Saúde, Programa de 
Relacionamento das Dro-
garias Pacheco e Drogaria 
São Paulo, em parceria 
com o Dr. Drauzio Varella. 
O objetivo é ampliar o 
acesso a conteúdo confi-
ável e de qualidade sobre 
saúde para a população.

Agende-se - Live com 
o Dr. Drauzio Varella | 
Dúvidas frequentes sobre 
pressão alta. Data: 30/07, 
às 11h Ao vivo, no Insta-
gram, nas páginas dos mé-
dicos @sitedrauziovarella 
e @cibellecardio, além 
dos perfis @drogpache-
co e @drogariasaopaulo, 
das Drogarias Pacheco 
e Drogaria São Paulo.

Em live no dia 30/07, o médico irá receber convidados especiais 
para falarem sobre riscos, prevenção e tratamento da hipertensão
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Gerais
Sebrae Minas abre 

inscrições para o Empretec 
em Teófilo Otoni

Empresários e po-
tenciais empreendedo-
res de Teófilo Otoni 
que desejam abrir um 
negócio ou gerir melhor 
os seus empreendimen-
tos podem se inscrever 
para o Empretec. O se-
minário, considerado 
um dos principais pro-
gramas de empreen-
dedorismo do mundo, 
será realizado de forma 
presencial nos dias 17 
a 22 de outubro. Os 
interessados em partici-
par podem se inscrever 
através do site: www.
empretecsebraeminas.
com.br ou na Agência 
de Atendimento do Se-
brae Minas em Teófilo 
Otoni, até o dia 24 de 
setembro. Os candida-
tos passarão por uma 
entrevista de seleção. 

O programa é dire-
cionado tanto para quem 
já  possui  empresas 
quanto para quem bus-
ca novas oportunidades, 
além de lideranças em 
organizações públicas 
e privadas. Os partici-
pantes são estimulados 
a desenvolver as prin-
cipais características 
do comportamento em-
preendedor e rever con-
ceitos e atitudes, com o 
intuito de oxigenar seus 
negócios. Com metodo-
logia desenvolvida pela 
Organização das Na-
ções Unidas (ONU), o 

Empretec é realizado em 
40 países. No Brasil, há 
25 anos, é ministrado ex-
clusivamente pelo Sebrae. 

“É necessário que 
o participante tenha um 
foco pré-definido, ou 
seja, saiba que tipo de 
negócio deseja criar ou 
projeto de expansão que 
deseja implementar em 
uma organização já exis-
tente. O Empretec irá 
estimular o desenvolvi-
mento de características 
do comportamento em-
preendedor que contri-
buirão para que os obje-
tivos de cada um possam 
ser colocados em prática, 
de modo a transformar 
os negócios”, explica a 
analista do Sebrae Mi-
nas Déborah Constan-
tino Moutinho Santos. 

Empretec - O Em-
pretec é um seminário 
intensivo que visa es-
timular e potencializar 
os 10 comportamentos 
empreendedores capazes 
de transformar o negócio 

e a própria vida. São seis 
dias de atividades e 60 
horas de capacitação, 
com dedicação exclusiva. 
O programa visa desen-
volver nos participantes a 
capacidade de identificar 
oportunidades; calcular 
riscos; buscar informa-
ções; estabelecer me-
tas; planejar e monitorar 
sistematicamente; criar 
redes de contatos; ser 
persistente; ter indepen-
dência e autoconfiança. 

Serviço: Seminário 
Empretec - Data: 17 a 
22 de outubro de 2021- 
Horário: das 8h às 18h 
- Inscrições até o dia 
24 de setembro: www.
empretecsebraeminas.
com.br ou na Agência de 
Atendimento do Sebrae 
Minas em Teófilo Otoni 
(Rua Francisco Sá Nº207 
– Centro) - Informações: 
(33) 3529-4950 ou 0800 
570 0800. (Assessoria de 
Imprensa | Prefácio Co-
municação - William de 
Jesus - (33) 99190-0011).

Com metodologia desenvolvida pela ONU, seminário é considerado 
um dos principais programas de empreendedorismo do mundo

Por meio do Power BI é possível filtrar o número de 
industriários por faixa etária e setor industrial

 Prazo para pagamento 
de anuidades do Crea-MG 

vence em 30 de julho

FIEMG cria ferramenta
 que irá auxiliar 
a vacinação dos 

trabalhadores da indústria

O prazo para que pro-
fissionais e empresas pa-
guem as suas anuidades 
junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais (Crea-
-MG) se encerra no dia 
30 de julho de 2021. O 
vencimento original de 
31 de março deste ano foi 
prorrogado atendendo a 
demanda dos registrados no 
Conselho em razão do im-
pacto econômico causado 
pela pandemia de Covid-19.

O pagamento é refe-
rente ao exercício de 2021 
e não haverá cobranças 
de encargos legais, juros 
ou correção monetária ou 
restrições administrativas 
tanto para quem quitar à 
vista, quanto para quem 

optou pelo parcelamen-
to da anuidade de 1° de 
abril até julho de 2021. 
Após o prazo final, haverá 
acréscimo de 20% para a 
cota única e para o valor 
integral de parcelamen-
tos realizados a partir de 

1° de agosto de 2021. O 
profissional ou empresa 
que não estiverem com o 
boleto em mãos, podem 
obter o documento online 
em sua área restrita no site 
do Crea-MG. (Iane Chaves 
- Assessora de Imprensa).

O Plano Nacional de 
Imunização (PNI) contra 
a Covid-19 inclui, como 
último grupo prioritário, 
os industriários, que são os 
trabalhadores da indústria. 
Com o intuito de auxiliar 
as prefeituras mineiras 
em suas respectivas cam-
panhas de vacinação, a 
gerência de Economia e 
Finanças Empresariais da 
FIEMG criou a ferramenta 
de Power BI, em que é pos-
sível, de maneira simples e 
rápida, fazer uma filtragem 
dos trabalhadores por faixa 
etária e por setor industrial.

"A ferramenta tem o 
objetivo prover informa-
ções referentes aos tra-
balhadores da indústria 
mineira, público conside-
rado como prioritário na 

vacinação contra a Co-
vid-19 no Plano Nacional 
de Imunização do Minis-
tério da Saúde", explicou 
Walter Filho, assistente 
de Economia e Finanças 
Empresariais da FIEMG.

Empregos na indús-
tria de Minas Gerais - Em 
2019, as indústrias de trans-
formação e da construção 
do estado eram compostas 
por 61,4 mil empresas e 
1,14 milhão de empregos, 
correspondendo a 14% 
dos estabelecimentos e a 
23% dos empregos na eco-
nomia. Os setores de ali-
mentos (181,9 mil vagas), 
construção de edifícios 
(116,2 mil vagas), obras 
de infraestrutura (102,2 mil 
vagas), serviços especia-
lizados para a construção 

(78,2 mil vagas), meta-
lurgia (60,5 mil vagas), 
vestuário e acessórios (59,5 
mil vagas) e veículos (48 
mil vagas) representavam 
56,6% do total de empre-
gos da indústria no período.

Nas regionais FIE-
MG, os empregos indus-
triais se concentravam na 
Sede (439,9 mil), no Sul 
(161,6 mil), no Centro-
-Oeste (125,6 mil) e na 
Zona da Mata (117,5 mil). 
Nas demais regionais (Vale 
do Aço, Rio Grande e Pa-
ranaíba, Norte, Alto Para-
naíba, Rio Doce, Pontal 
do Triângulo e Vale do 
Jequitinhonha), os empre-
gos da indústria totaliza-
ram 297,2 mil. (FIEMG 
- Federação das Indús-
trias de Minas Gerais).
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Empregada será 
indenizada após trabalhar 

no período de licença-
maternidade enquanto 
bebê fi cava em bacia no 
estoque de loja em BH

Uma ex-empregada 
de uma empresa de Belo 
Horizonte receberá inde-
nização por danos morais 
no valor de R$ 2 mil, por 
fi car provado que ela foi 
obrigada a trabalhar no 
período de licença-mater-
nidade, enquanto a bebê 
fi cava em uma bacia no 
setor de estoque da em-
presa. Esta foi condenada 
ainda a pagar os salários 
relativos a dois meses 
pelo trabalho no período 
da licença-maternidade. 
A decisão é dos julgado-
res da Sexta Turma do 
TRT-MG, que mantive-
ram, sem divergência, a 
sentença proferida pelo 
juízo da 39ª Vara do Tra-
balho de Belo Horizonte.

Em depoimento no 
processo, testemunha 
contou que conhecia a 
ex-empregada, porque 
trabalhou com ela para 
o mesmo empregador 
por quatro meses. O ex-
-empregado confirmou 
que a profi ssional prestou 
serviço no período de 
licença-maternidade dela. 
Além disso, relatou que: 
“nessa ocasião a fi lha dela 
ficava no estoque, sem 
acompanhante e dentro 
de uma bacia, e que a 
situação era de conheci-
mento do empregador”.

Para o relator, desem-

bargador César Machado, o 
depoimento da testemunha 
foi crucial para a prova da 
circunstância. Por isso, se-
gundo o julgador, a autora 
tem direito aos salários re-
lativos aos dois meses, tal 
como requerido na inicial.

Dano moral - Quanto 
ao dano moral, o relator 
entendeu que, durante o 
período de licença-ma-
ternidade, a profissional 
foi privada de se dedicar 
exclusivamente à filha 
em tempo integral, as-
sim como garante a lei, 
isso em razão do trabalho. 
“Conforme consta no de-
poimento da testemunha, 
no período da licença-ma-
ternidade, enquanto traba-
lhava, o bebê permanecia 
em uma bacia, no estoque 
da loja”. Diante disso, en-
tendeu que está provado o 
dano moral indenizável, 
motivo pelo qual arbitrou 
indenização no importe 
de R$ 2 mil, “quantia que 
entendo adequada e razo-

ável diante das particula-
ridades do caso concre-
to”, ponderou o julgador.

A empregadora foi 
condenada, também, a pa-
gar como extra uma hora 
por dia trabalhado a título 
de intervalo intrajornada, 
horas trabalhadas além 
da 8ª diária ou 44ª sema-
nal, além dos refl exos em 
RSR, aviso-prévio, 13º 
salários, férias mais 1/3 e 
FGTS mais 40%. Também 
deverá pagar em dobro 
os feriados trabalhados, 
com os mesmos refl exos 
deferidos, devendo ser 
observada a CCT e o adi-
cional convencional. O 
julgador declarou que três 
sócios responderão subsi-
diariamente com a empre-
sa reclamada pelas verbas 
trabalhistas deferidas. Pro-
cesso > PJe: 0010280-
65.2018.5.03.0139 (RO) 
(Secretaria de Comunica-
ção Social -Notícias Jurí-
dicas - Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região).

América fará seletiva 
amanhã (31) no campo 

do Concórdia

Por Humberto Barbosa

No início desta sema-
na, a diretoria do América 
postou um vídeo com uma 
entrevista do consagrado 
goleiro brasileiro Marco 
Antônio Milagres, popular-
mente conhecido no meio 
esportivo, por Milagres. 
Pediram ao treinador do 
América Futebol Clube, 
que fi zesse jus ao seu nome, 

para ajudar tirar das cinzas 
o nosso time. O goleiro 
Milagres tem uma rica folha 
profissional, já foi verea-
dor, atleta do Flamengo, 
América Mineiro, Moto 
Clube, Uberaba, Patroci-
nense, Boston City, Juven-
tus de Minas Novas, téc-
nico de categorias de base 
e de times profissionais.

Técnico Milagres do América

Acaba de ser contra-
tado para alinhar forças 
com os novos diretores do 
clube. Em entrevista disse 
que tinha conhecimento de 
todas as difi culdades, que 
o time vem atravessando, 
e mesmo assim aceitou o 
desafio de se juntar aos 
novos diretores, agora em-
penhados nessa batalha de 
recuperar o tempo perdido. 
O treinador Milagres de 
55 anos fará amanhã (31), 
uma seletiva a partir das 
8 horas e 30 minutos no 
campo do Concórdia, para 
jovens entre 18 e 23 anos, 
munidos de documentos 
pessoais e atestado médico. 
A diretoria americana sabe 
melhor do que ninguém 
que precisa correr contra o 
tempo. Alguns instrumentos 
indispensáveis, como parte 
da arquibancada, vestiários, 
cabines de rádio e outros se-
tores precisam de imediatas 
reposições, antes do dia 12 
de setembro, quando o time 
estreia em casa, contra o 
Contagem Esporte Clube.

Fim de semana tem previsão de frio intenso e PM Rv. 
alerta motociclistas para os cuidados nas rodovias

O comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia Polícia 
Militar Rodoviária, tenente 
Reinaldo Martins, alerta à 
população, que no próximo 
final de semana teremos 
previsão de tempo bastan-
te frio na região, situação 
que pode gerar nevoeiro 
e neblina, e consequente-
mente pista escorregadia 
e redução da visibilidade, 
principalmente no perí-
odo noturno, madruga-
da e início das manhãs.

Recentemente a Po-
lícia Militar Rodoviária 
registrou um acidente de 
trânsito na região de Novo 
Cruzeiro, ocasião em que 
uma motociclista transita-
va no período muito frio, 
em determinado momento 

os dedos das mãos en-
dureceram, ela perdeu o 
controle da moto, colidiu 
no barranco, caiu e sofreu 
lesões, sendo socorrida e 
encaminhada ao hospital 
para atendimento médico. 
“Sugerimos aos motoci-
clistas evitarem os horários 
noturnos devido a redução 
da visibilidade e utilizar 
vestimenta adequada, ca-
pacete em boas condições 
e luvas apropriadas, como 
forma de proteção e con-
trole da temperatura corpo-
ral”, alerta o comandante.

Ele orienta ainda, os 
motoristas a planejarem os 
deslocamentos nos horá-
rios mais adequados, salvo 
os casos de extrema ur-
gência, e durante o trajeto, 

percebendo o agravamento 
dos riscos, parem em al-
gum local seguro (postos 
de combustíveis, restau-
rantes, comunidades ru-
rais, etc) e somente depois 
prossigam o deslocamento.

Polícia Militar Ro-
doviária relembra as di-
cas para que os usuários 
das rodovias possam re-
alizar uma viagem segu-
ra durante as neblinas:

1.Reduza gradualmen-
te a velocidade ao per-
ceber os primeiros sinais 
de neblina; 2.Mantenha 
uma distância segura do 
veículo à frente; 3.Use a 
pintura de faixa da pista 
como referência do ca-
minho a seguir; 4.Acenda 
os faróis baixos, tanto de 

dia quanto à noite. O farol 
alto difi culta a visibilida-
de. 5.Não pare o veículo 
no acostamento; 6.Nunca 
pare na pista; 7.Não ligue 
o pisca-alerta com o veí-
culo em movimento para 
não confundir os demais 
motoristas; 8.Fique atento 
a sinais sonoros externos 
que possam demonstrar 
algo estranho; 9.Deixe a 
janela aberta, ainda que 
parcialmente, para ouvir 
eventuais sinais sonoros; 
10.Deixe o para-brisa lim-
po; 11.Mantenha o vidro 
desembaçado, deixando 
o sistema de ventilação 
em condições de uso.

O tenente salienta que 
investindo na prevenção 
toda a sociedade ganha. 

Os motoristas podem pla-
nejar os deslocamentos 
para horários e períodos 
menos arriscados, para 
evitarem acidentes graves. 
“Desta forma as pessoas 
não sofrerão ferimentos ou 
mortes, os hospitais e pro-
fi ssionais de saúde terão 
mais tempo para o combate 
a Covid-19, e as equipes de 

socorro do SAMU e Bom-
beiro poderão atender mais 
solicitações de enfermida-
des”, disse. Polícia Militar 
Rodoviária: Os anjos da 
guarda dos caminhos de 
Minas. (Tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 
1º Pel/ 15ª Cia PM Rv/ 
Foto: Doni Castilho/In-
fomoto/Gazeta do Povo).
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Segurança Pública
Homem é preso por 

posse ilegal de arma de 
fogo em Rubim

PM prende homem por 
posse ilegal de arma de 
fogo na cidade de Itaipé

PM prende homem com 
arma de fogo e munições 

em Malacacheta

 Polícia Militar deflagra 
operação Campo Seguro 
na zona rural de Araçuaí

A Polícia Militar pren-
deu um homem de 26 anos na 
noite de terça-feira (27/07), 
por posse ilegal de arma de 
fogo no Bairro Baixinha em 
Rubim, no Vale do Jequiti-
nhonha. Durante operação 
de combate e enfrentamento 
aos crimes violentos, os mi-
litares receberam denúncia 
informando que um homem 
estaria com uma arma de 
fogo, fizeram diligências e 
o suspeito foi localizado.

Ele afirmou aos poli-
ciais que tinha uma espin-

N a  q u a r t a - f e i r a 
(28/07), a Polícia Militar 
realizou uma operação, 
com foco na prevenção 
a crimes violentos e ho-
micídios, no município 
de Itaipé, os militares 
apreenderam uma arma 
de fogo e prenderam um 
homem por posse irre-
gular do armamento. Os 
militares foram até uma 
residência para dar cum-
primento a um mandado 
de busca e apreensão, 
onde possivelmente es-
taria ocorrendo crimes.

Na residência, os po-
liciais foram recebidos 
pelo alvo da operação. 
A arma foi localizada 

Na madrugada de 
quarta-feira (28/07), a Po-
lícia Militar realizou uma 
operação, no Bairro San-
ta Rita em Malacacheta, 
onde os policiais fizeram 
buscas em várias casas de-
socupadas, segundo a PM, 
normalmente utilizadas 
por traficantes do bairro, 
para esconder drogas e 
outros materiais ilícitos.

Durante o cerco a uma 
dessas casas, os militares 
perceberam movimen-
tação dentro do imóvel, 
então se identificaram e 
entraram, localizando um 
homem em atitudes sus-
peitas. O tenente Adeilton 
informa que próximo ao 
colchão onde o suspei-
to estava deitado, foram 

garda em sua residência, 
onde foram feitas buscas 
e localizados 01 espingar-
da de fabricação artesanal, 
apetrechos para recarga e 
dois animais da fauna silves-
tre brasileira, que estavam 

em cativeiro. O homem 
e os materiais apreendi-
dos foram encaminhados 
para a delegacia de Polícia 
Civil. (Assessoria de co-
municação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).

dentro do guarda-roupa 
dele, além de 04 esferas 
utilizadas como munição 
e 01 punhal. Devido ao 
flagrante, ele foi preso e 
encaminhado à delegacia 
de Polícia Civil na cidade 
de Novo Cruzeiro, junto 

com os materiais apre-
endidos. Equipe: tenente 
Marlos, sargentos Warley 
e Andrew, soldado Torres. 
(Informações/foto: tenen-
te Marlos Aurélio Alves 
Barbosa, comandante do 
2º Pelotão/232ª Cia PM).

encontrados, 01 revólver 
calibre 32 e 12 muni-
ções. Ele foi preso por 
posse ilegal de arma de 
fogo, e conduzido à de-
legacia de Polícia Civil.

“Vale ressaltar que 
esse cidadão já tem pas-
sagens por outros crimes 
praticados aqui na cidade 

de Malacacheta, e mais 
uma vez foi retirado de 
circulação pela Polícia 
Militar”, disse o tenente. 
Equipe: sargento Isma-
elson, cabos Adalberto e 
Warley. (Informações/foto: 
tenente Adeilton Pereira 
dos Santos, comandante do 
3º Pelotão/ 232ª Cia PM).

Polícia Militar faz 
monitoramento aéreo em 
vários pontos de Araçuaí

A Polícia Militar 
de Minas Gerais, no 
desempenho de sua 
missão constitucional 
de polícia ostensiva e 
preservação da ordem 
pública, desenvolve di-
versas estratégias na 
prevenção e repressão 
criminal. Uma dessas 
estratégias consiste no 
uso de tecnologias de 
vídeo-vigilância em vias 
e locais públicos com o 
intuito de potencializar 
a presença da PMMG 
e aperfeiçoar o uso de 
recursos humanos e lo-
gísticos, provendo se-
gurança objetiva e sub-
jetiva para as pessoas e 
proteção para o patrimô-
nio público e privado.

Nesse sentido, a 14ª 
Cia PM Ind., utiliza, diu-
turnamente, o Sistema de 
Aeronave Remotamente 
Pilotada (RPA), no intui-
to de monitorar os pontos 
sensíveis da cidade de 
Araçuaí que, em momen-
to anterior, foram utiliza-
dos por indivíduos perpe-
tradores de ações crimi-
nosas. Ressalta-se que o 

equipamento é utilizado 
tanto no período diurno 
quanto noturno, porquan-
to dispõe de sistema de 
câmeras que permite o 
monitoramento de ações 
de indivíduos suspeitos, 
também, em ambientes 
de baixa luminosidade. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

A Polícia Militar de-
flagrou a operação “Cam-
po Seguro”, regulada pela 
ordem de serviço da 14ª 
Cia PM Ind., que tem por 
objetivo prevenir e re-
primir, qualificadamente, 
ações criminosas nas áre-
as adjacentes aos centros 
urbanos dos municípios 
desta região, bem como 
nas vias de acesso à zona 
rural. Por ocasião da ope-
ração os militares fizeram 
visita tranquilizadora no 
povoado das Tesouras, 
zona rural de Araçuaí.

Os moradores da co-
munidade externaram gra-
tidão aos militares pela 
presença naquela localida-
de, e ainda afirmaram que 
a presença da PMMG na 
área rural é de suma impor-
tância para que o cidadão 
do campo possa continuar 
a desenvolver suas ati-
vidades de maneira tran-
quila, não dando margem 
para ação de criminosos. 
(Assessoria de comuni-
cação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍ - MG, 
torna público o novo Cronograma para realização do 
Concurso Público Edital nº 001/2019. Mais informa-
ções no site da empresa realizadora do certame: www.
staffconcursos.com.br. Caraí – MG, 29/07/2021. Héber 
Gomes Neiva. Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Caraí
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
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012818 - JOÃO MARCOS DA CRUZ SILVA, solteiro, maior, 

empacotador, nascido aos 08/02/2000, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Bom Sucesso, 40, 
Bairro Eldorado, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de RENATO DA SILVA 
e MARIA DE FATIMA DA CRUZ SILVA; e PRISCILA PENICHE 
DE MORAIS, solteira, maior, auxiliar de saúde bucal, nascida aos 
24/02/1992, no Hospital Regional do Vale do Ribeira, natural de 
Pariquera-Açu-SP, residente na Rua Jair de Melo Viana, 483, Bairro 
Rocio, Cananéia-SP, fi lho(a) de CLÓVIS TEIXEIRA DE MORAIS 
e ELENITA MORATO PENICHE DE MORAIS; 

012819 - JÉFFERSON PEREIRA DE SOUZA, solteiro, maior, hor-
ticultor, nascido aos 07/01/1996, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Soares, 40, Bairro Viriato, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de PEDRO FERREIRA DE SOUZA e LUCIMÁ PEREIRA 
DOS SANTOS; e CARINE APARECIDA TELES DE OLIVEIRA, 
solteira, maior, vendedora, nascida aos 18/03/1999, não informado lugar 
do nascimento, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Soares, 40, 
Bairro Viriato, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ ROBERTO ALVES 
DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO TELES DUARTE; 

012820 - WANDERSON JAQUES DE ALMEIDA, solteiro, 
maior, soldador, nascido aos 10/10/1989, no Córrego da Fumaça, 
distrito de Topázio, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
Amadeu Onofre, 269 A, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de IDALINO PINHEIRO DE ALMEIDA e ROSA JAQUES 
DE ALMEIDA; e SCHEILA DE BARROS DA SILVA, solteira, 
maior, manicure, nascida aos 14/02/1991, no Hospital São Lucas, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Gazzinelli, 601, 
Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MESSIAS DA 
SILVA e VALDIVIA ELIZABETH DE BARROS; 

012821 - FERNANDO VIEIRA SOARES, solteiro, maior, 
eletricista, nascido aos 06/03/1983, no Hospital São Lucas, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Quarenta e Três, 194, Bairro 
São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de FELISBERTO VIEIRA 
SOARES e ANA MARIA SOARES; e DENISE APARECIDA AL-
VES DOS SANTOS, solteira, maior, auxiliar de escritório, nascida 
aos 10/10/1979, no Hospital Balbina Bragança, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Quarenta e Três, 194, Bairro São Cris-
tóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de FRANCISCO PEREIRA DOS 
SANTOS e TERESA DAS DÔRES ALVES DOS SANTOS; 

012822 - RANIEL SOARES, solteiro, maior, servente de pedrei-
ro, nascido aos 05/07/1998, na Casa de Saúde Vera Cruz, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Antenor Barbosa, 95, Bairro São 
Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e MARIA HELENA SOA-
RES; e MARY EVELLYN ALVES FERREIRA, solteira, maior, do lar, 
nascida aos 07/06/2001, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Antenor Barbosa, 95, Bairro São Cristó-
vão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de  e SUELY ALVES FERREIRA; 

Teófi lo Otoni-MG 29/07/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 012818 a 012822

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico No. 
009/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá Processo Licitatório No. 098/2021, Modalidade 
Pregão Eletrônico No. 009/2021, cujo objeto é a aquisição 
de academia ao ar livre nos termos da RESOLUÇÃO SE-
DESE No 11/2020, de 12 de Março de 2020, referente ao 
convênio SEDESE No 1481000497/2020 para atender as 
necessidades do Município de Padre Paraíso/MG. A Aber-
tura será dia 12/08/2021. Início do envio de propostas às 
08h30min do dia 30/07/2021, fi m do envio de propostas 
às 08h30min do dia 12/08/2021 e abertura das propostas 
às 09h00min do dia 12/08/2021 através do site https://
comprasbr.com.br/. 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
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Gerais

Criado o primeiro Museu 
de Teófilo Otoni

Oc o r r e u  n a 
quinta-feira 
(22/07/2021) 
o lançamento 

do Museu Virtual Vale 
do Mucuri, o MUVIM, 
em reunião do Conselho 
Municipal de Patrimônio 
Cultural de Teófilo Otoni. 
A criação de um museu 
em Teófilo Otoni e região 
é um antigo sonho de gran-
de parte da comunidade. 
Ainda que não o ideal, 
pois o objetivo é também 
o museu físico, esse am-
biente virtual se torna o 
principal espaço de me-
mória do Vale do Mucuri.

De acordo com a pre-
sidenta do MUVIM, Ri-
vani Negreiros, “A equipe 
que pensou o MUVIM, já 
tinha pretensão em bus-
car uma maneira para 
guardar e multiplicar a 
memória do Vale do Mu-
curi. Com a participação 
nos Conselhos Munici-
pais e com as orientações 
do Sistema Estadual de 
Museus, a equipe per-
cebeu a necessidade e a 
possibilidade, para dar o 

primeiro passo para im-
plantar este Museu. Para 
a materialização da ideia, 
com o impulso das mídias 
digitais, em tempos de 
pandemia, entendeu-se 
o ambiente virtual como 
uma opção. Lançamos 
o Museu, e seguiremos 
pesquisando para sua am-
pliação em Teófilo Otoni 
e as distintas cidades do 
Mucuri ou região interme-
diária de Teófilo Otoni”.

O MUVIM se propõe, 
nesse primeiro momento, 
realizar duas exposições 
permanentes. Uma expo-
sição é a de fotografias, 
retiradas do acervo de 
Fany Moreira, pesquisa-
dora e fotógrafa que conta 
com vasto acervo regio-
nal. A outra exposição 
relaciona-se com a carto-
grafia do Vale do Mucuri. 
São mapas da região, do 
século XIX, organizados 
pelo professor Leônidas 
Conceição Barroso e a 
professora Mariana da 
Silva Ferreira. História e 
geografia, portanto, andam 
juntas, conforme apon-

ta o Sérgio Lana, dire-
tor operacional do museu 
e professor do IFNMG, 
campus Teófilo Otoni: 
“Com a implantação do 
MUVIM, temos o objetivo 
de divulgar e preservar, 
ainda que virtualmente, 
as histórias e as geogra-
fias do Vale do Mucuri”.

Para Valmer Batista, 
vice-presidente do museu, 
“Um dos objetivos, entre 
outros, é proporcionar a 
qualquer cidadão e princi-
palmente aos estudantes, 
um painel histórico sobre 

a cidade de Teófilo Oto-
ni e o Vale do Mucuri”.

O MUVIM se encon-
tra sob a responsabilidade 
da Associação Amigos do 
Museu Virtual de Teófi-
lo Otoni e região, sendo 
composta atualmente por: 
Rivani Lopes Negreiros 
(presidenta), Valmer Ba-
tista (vice-presidente), 
Márcio Achtschin Santos 
(diretor-geral), Munira 
Molaib (diretora de co-
municação), e Sérgio Lana 
Morais (diretor operacio-
nal). A atividade técnica e 

divulgação são realizadas 
por Isabella Rodrigues 
de Sá e Igor Dias C. de 
Jesus. São parceiros do 
projeto a Universidade 
Federal dos Vales do Je-
quitinhonha e Mucuri, 
Instituto Federal Norte de 
Minas Gerais – Campus 
de Teófilo Otoni, siste-
ma Estadual de Museus 
de Minas Gerais e Clube 
Libanês de Teófilo Otoni.

Segundo a diretora de 
comunicação do MUVIM, 
Munira Molaib, “o museu 
chega para socializar infor-

mações sobre a cidade de 
Teófilo Otoni e região, tor-
nando conhecida a história 
regional. Isso é importante 
para o processo de resgate 
e preservação da memória, 
elevação da autoestima de 
seu povo e construção da 
sua identidade cultural”.

Para acessar o MU-
VIM, basta entrar no en-
dereço https://museuvirtu-
alvaledomucuri.com.br/ . 
Vai ser uma viagem ines-
quecível. (Informações/
Imagens: Márcio Achts-
chin Santos – diretor-geral).


