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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

Novíssima Lei altera o Plano 
Nacional de Operacionalização 
da vacinação contra a Covid-19

 Página 2

Solenidade de formatura 
do Curso de Formação de 

Soldados (CFSd-20) na 15ª RPM

A cerimônia de formatura do Curso de Formação de Soldados (CFSd-2020), foi 
realizada na manhã de sexta-feira (30/07), pela 15ª Região de Polícia Militar, no Expo-
minas, e contou com a ilustre presença da comandante da Academia de Polícia Militar 
de Minas Gerais, coronel Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, que foi a paraninfa 
dos formandos, e demais autoridades civis e militares do município e região. Página 8

A seletiva promovi-
da pelo América-TO, no 
sábado (31/07), foi um 
sucesso. Obedecendo aos 
protocolos sanitários de 
saúde, o técnico Marco 
Antônio Milagres e sua 
comissão, puderam ob-
servar centenas de atletas 
de Teófilo Otoni e região. 
Foram mais de 700 jo-
vens inscritos, entre 18 e 
23 anos, em média, 300 
atletas compareceram no 
evento, e desses, 11 foram 
pré-selecionados para um 
período de treinos. O presi-
dente do América, Tarcirlei 
Brito, e o vice João Ga-
briel, agradeceram o apoio 
dos primeiros empresários 
que vestiram a camisa do 
clube e se engajaram neste 
grande projeto. Página 2

América realiza primeira 
seletiva e reúne mais de 

300 atletas inscritos

Produtores rurais mantém 
vendas on-line mesmo com 
retorno de feira presencial

O uso da internet para 
a venda de produtos agro-
pecuários veio para ficar 
em Rio Preto. Esta é uma 
decisão tomada pelos peque-
nos agricultores, depois que 
começaram a usar as ferra-
mentas digitais por causa das 
restrições impostas pela pan-
demia. Mesmo com retorno 
da feira presencial muitos 
preferem continuar com 
vendas on-line. Página 4

Sedese divulga lista do 
programa Bolsa Atleta e 

Bolsa Técnico
Foi  publ icada  na 

quarta-feira (28/07) pela 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social 
(Sedese), a lista de aprova-
dos, reprovados e convo-
cados do programa Bolsa 
Atleta e Bolsa Técnico, 
destinado à seleção de atle-
tas e técnicos de modalida-
des olímpicas... Página 5

Militares do 19º BPM 
participam do aniversário 

de João Miguel
No sábado (31/07), mi-

litares do 19° Batalhão de 
Polícia Militar marcaram 
presença no aniversário de 
6 anos do pequeno João Mi-
guel, morador do Bairro Vila 
Pedrosa, em Teófilo Otoni. 
O convite foi feito pela avó 
do aniversariante, Adriana, 
que recebeu os policiais com 
muito carinho. Página 5 
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Opinião/Cidade
Furtado o Círio Pascal da 
Catedral de Teófilo Otoni

América realiza primeira 
seletiva e reúne mais de 

300 atletas inscritos

O padre Serafim Ma-
galhães Júnior, pároco da 
Catedral da Imaculada 
Conceição de Teófilo Oto-
ni, situada no centro da 
cidade, informou em áudio 
que circulou pelas redes so-
ciais, neste sábado (31/07), 
direcionado a catequistas, 
que o Círio Pascal da Cate-
dral foi furtado. Ele solicita 
que o fato ocorrido seja 
divulgado nas redes sociais, 
para tentar reaver o mate-

rial. Foi furtado parte do 
suporte, ficando só a base.

“Acredito que não con-
sigamos, mas, para que 
todos fiquem sabendo. As 
igrejas hoje são muito as-
saltadas. São muito rou-
badas, todos nós devemos 
ajudar a preservar aqui-
lo que é da igreja. Não é 
meu, nem seu, é da igreja, 
é da comunidade, estou 
fazendo essa nota, justa-
mente para que toda co-

munidade tome consciên-
cia”, disse o padre Serafim.

O Círio Pascal é uma 
grande vela que é acesa 
todos os anos pela primeira 
vez, no Sábado da Vigília 
Pascal, e simboliza a Luz 
de Cristo. Um dos símbolos 
mais expressivos da Vigília. 
Foi furtado, possivelmente, 
na tarde de sexta-feira (30), 
durante o dia, quando a 
igreja fica aberta. (Fotos: 
Catedral de Teófilo Otoni).

A seletiva promovi-
da pelo América Futebol 
Clube de Teófilo Otoni, 
no sábado (31/07), foi um 
sucesso. Obedecendo aos 
protocolos sanitários de 
saúde, devido a pandemia 
da Covid-19, o técnico 
Marco Antônio Milagres 
e sua comissão, puderam 
observar centenas de atle-
tas de Teófilo Otoni e toda 
região. Foram mais de 700 
jovens inscritos, entre 18 
e 23 anos, em média, 300 
atletas compareceram no 
evento, e desses, 11 fo-
ram pré-selecionados para 
um período de treinos.

O presidente do Amé-
rica, Tarcirlei Mariniello 
de Brito, e o vice-presi-

dente, João Gabriel Pra-
tes, agradeceram o apoio 
dos primeiros empresá-
rios (Nova Eutra, Lajes 
Brasil, Só Uniformes, 
Maxi Copy, Silk Quatro), 
que vestiram a camisa 
do clube e se engajaram 
neste grande projeto. A 
assessoria de imprensa 
do América destaca a pre-
sença do embaixador do 
time, Daniel Sucupira, 
que destacou a importân-
cia da seletiva para que 
os "pratas da casa" sejam 
devidamente valorizados.

Nesta segunda-fei-
ra (02/08), foi realizada 
uma coletiva de impren-
sa com a apresentação 
oficial do novo treinador 

do América, Marco An-
tônio Milagres, às 16h, 
no Estádio Laércio Costa 
(campo do Concórdia), 
porque o Estádio Nassri 
Mattar passa por amplas 
reformas. Milagres tem 55 
anos, com passagens por 
vários clubes como go-
leiro e também treinador. 
Já esteve no Boston City, 
Patrocinense, Juventus 
de Minas Novas, Sub-20 
e profissional do América 
de BH. Na oportunidade 
foi feito o lançamento da 
TV Dragão no YouTube, 
onde os torcedores, e im-
prensa, vão poder acom-
panhar todas as informa-
ções do América. (Fo-
tos/Crédito: PH Studio).

Por Jeferson Botelho

Novíssima Lei altera 
o Plano Nacional de 
Operacionalização 

da vacinação contra 
a Covid-19

Professor de Direito Penal e Processo Penal / Especialização 
em Combate à Corrupção, Crime Organizado e Antiterrorismo pela 
Universidade de Salamanca – Espanha / Autor de Livros Jurídicos

Entrou em vigor desde 
sexta-feira (30/07/2021), 
a Lei nº 14.190, de 29 
de julho de 2021, alte-
rando a Lei nº 14.124, 
de 10 de março de 2021, 
para determinar a inclusão 
como grupo prioritário no 
Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vaci-
nação contra a Covid-19 
de gestantes, puérperas e 
lactantes, bem como de 
crianças e adolescentes 
com deficiência perma-
nente, com comorbidade 

ou privados de liberdade.
Destarte, as gestantes, 

as puérperas e as lactantes, 
com ou sem comorbida-
de, independentemente 
da idade dos lactentes, 
serão incluídas como gru-
po prioritário no Plano 
Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação 
contra a Covid-19, nos 
termos do regulamento.

Por sua vez, as crian-
ças e os adolescentes com 

deficiência permanente, 
com comorbidade ou pri-
vados de liberdade serão 
incluídos como grupo prio-
ritário no Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação contra a Co-
vid-19, nos termos do re-
gulamento, conforme se 
obtenha registro ou autori-
zação de uso emergencial 
de vacinas no Brasil para 
pessoas com menos de 18 
(dezoito) anos de idade.

Antes do furto Após o furto

Presidente e vice do América-TO, Tarcirlei 
Brito e João Gabriel Prates

Treinador do América de Teófilo Otoni, 
Marco Antônio Milagres

Vice-presidente João Gabriel, 
Daniel Sucupira e o presidente Tarcirlei

A seletiva do América-TO foi feita 
pelo treinador Marco Milagres

Presidente do CAC, Igor, Daniel, 
Tarcirlei e João Gabriel

Embaixador do time, Daniel Sucupira, Lucas 
Miglio, Tarcirlei Marinielo e João Gabriel

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Gerais
Conasems disponibiliza 

manuais sobre 
judicialização da Saúde 

nos municípios
O Conselho Nacio-

nal de Secretários Mu-
nicipais de Saúde (Co-
nasems) disponibiliza 
aos gestores os manuais 
da série “Judicializa-
ção da saúde nos mu-
nicípios: como respon-
der e prevenir”. A série 
busca contribuir para a 
formação e informação 
dos envolvidos com o 
tema da judicialização 
da saúde, sobretudo pro-
fissionais da saúde, do 
direito e da gestão en-
volvidos na resposta às 
demandas judiciais por 
tratamentos de saúde.

Volume 1 – Alo-
cação de Recursos e o 
Direito à Saúde

Volume 2 – Direito 
à saúde, judicialização e 
a jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal

Volume 3 – Judi-
cialização da saúde: 
como responder

A judicialização 
da saúde é entendida 
como o fenômeno das 
ações judiciais contra o 
Sistema Único de Saú-
de (SUS) que pedem o 
fornecimento de trata-
mentos médicos com 
base no direito cons-
titucional à saúde. Os 
manuais foram criados 
com objetivo de difun-
dir esse conhecimento 

para aprimorar os recur-
sos humanos necessários 
em âmbito municipal.

Lives - Os manuais 
da série também serão 
tema de encontros men-
sais com transmissão pelo 
canal do YouTube do 
Conasems com a parti-
cipação de profissionais 
especialistas sobre os 
temas estruturados. Nos 
encontros, haverá a possi-
bilidade de debate online 
com os participantes e 
acesso posterior ao ma-
terial veiculado. Confira 
o cronograma preliminar:

• LIVE “Alocação 
de recursos e o direito 
à saúde” – Dia 04/08 
(quarta-feira) às 15h, 
com Daniel Wei Liang 
Wang – Professor de 
Direito da Fundação Ge-
túlio Vargas-SP e Co-
ordenador do Projeto 
Judicialização da Saúde 
nos Municípios e Luís 
Correia – Professor Ad-
junto da Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pú-

blica e Diretor do Centro 
de Medicina Baseada 
em Evidência Bahiana

• LIVE “Direito à 
saúde, judicialização e 
a jurisprudência do Su-
premo Tribunal Fede-
ral” – Dia 02/09 (quin-
ta-feira), às 15h, com 
Daniel Wei Liang Wang 
– Professor de Direito da 
Fundação Getúlio Var-
gas-SP e Coordenador 
do Projeto Judicialização 
da Saúde nos Municípios 
e Ana Carolina Moro-
zowski – Juíza fede-
ral substituta da 3ª Vara 
Federal de Curitiba, e 
especializada em saúde.

• LIVE “Judiciali-
zação da saúde: como 
responder” – Dia 06/10 
(quarta-feira) às 15h, com 
Daniel Wei Liang Wang 
e convidado a definir.

Mais informações 
com a assessora do de-
partamento de Saúde da 
AMM, Juliana Marinho, 
pelo telefone (31) 2125-
2433. (Fonte: Conasems).

 Punição a condenado 
pela prática de trabalho 

escravo é sancionada

Gestão de aglomerações 
urbanas motiva lei

Proibir contratos da 
administração pública es-
tadual com pessoa jurídica 
que tenha sócio majoritá-
rio ou sócio administrador 
condenado pela prática de 
trabalho análogo à escra-
vidão. Esse é o objetivo da 
Lei 23.839, cuja sanção do 
governador Romeu Zema 
foi publicada do Diário 
Oficial desta quinta-feira 
(29/07/21). A norma teve 
origem no Projeto de Lei 
(PL) 1.195/19, de autoria do 
deputado Cristiano Silvei-
ra, aprovado pelo Plenário 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
no último dia 6 de julho.

De acordo com a pro-
posição, empregadores 
condenados conclusiva-
mente por reduzir alguém 
à condição análoga à de 
escravo ficam impedidos 
de celebrar contrato com o 
Estado. A proibição aplica-
-se até o integral cumpri-
mento da pena. Contratos 
feitos em data anterior 
à publicação da norma 
continuam a valer, mas 
não poderão ser prorroga-
dos caso haja condenação 
posterior à publicação.

A sanção do gover-
nador Romeu Zema à Lei 
Complementar 159, que 
dispõe sobre a instituição 
e a gestão de aglomerações 
urbanas e microrregiões no 
Estado, foi publicada no 
Diário Oficial, o Minas Ge-
rais, no sábado (31/07/21). 
A lei teve origem no Pro-
jeto de Lei Complementar 
(PLC) 57/16, do deputa-
do Tadeu Martins Leite, 
aprovado pelo Plenário da 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
no  d ia  12  de  ju lho .

O texto define o con-
ceito de aglomeração ur-
bana e de microrregião 
e prevê que os sistemas 
de gestão dessas estrutu-
ras serão definidos pela 
lei complementar que as 
instituir, conforme suas 
especificidades. Elas con-
tarão, pelo menos, com um 
órgão diretivo superior de 
natureza colegiada, com 
representação paritária 
entre o Estado e os municí-
pios, garantida a represen-
tação da sociedade civil.

Também determina 
que em cada aglomeração 
urbana e microrregião será 
elaborado o plano diretor 

O projeto também al-
tera a Lei 13.994, de 2001, 
que institui o Cadastro de 
Fornecedores Impedidos 
de Licitar e Contratar com 
a Administração Pública 
Estadual. Acrescenta ao ar-
tigo 2º da norma, que define 
as condições de inclusão no 
cadastro, os casos dessas 
empresas, que tenham de-
cisão transitada em julgado.

Sancionada lei para 
fomentar intercâmbio es-
tudantil - Também foi pu-
blicada na mesma edição 
do Diário Oficial a sanção à 
Lei 23.841, que acrescenta 

o inciso IX ao artigo 5º da 
Lei 18.136, de 2009, que 
institui a política estadual 
de juventude. Dessa forma, 
passa a ser uma competên-
cia do Estado a promoção, 
no que se refere à educação 
e à profissionalização dos 
jovens, da articulação entre 
instituições de ensino es-
trangeiras e mineiras, visan-
do ao fomento de programas 
de intercâmbio estudantil e 
a sua ampla divulgação. A 
norma teve origem no PL 
2.208/20, da deputada Ione 
Pinheiro, aprovado pelo Ple-
nário também em 6 de julho.

regional, que conterá as 
diretrizes do planejamen-
to integrado do desen-
volvimento econômico, 
social e de ordenamento 
territorial relativas às fun-
ções públicas de interesse 
comum. Essa tarefa terá a 
participação do poder pú-
blico, de representantes da 
sociedade civil organizada 
e dos municípios perten-
centes aos agrupamentos.

São definidos, ainda, 
princípios para a gestão 
dessas unidades regionais, 
como a efetividade no uso 
dos recursos públicos e a 
redução das desigualdades 
sociais e territoriais. Na 
instituição de aglomera-
ções urbanas e microrre-
giões, serão observados 
dados como cenários de-
mográficos, grau de conur-

bação, atividade econômi-
ca, fatores de polarização, 
deficiência dos serviços 
públicos e disponibilida-
de de recursos naturais.

Esses dados subsidia-
rão parecer técnico que 
deverá ser elaborado por 
instituição de pesquisa 
com notório conhecimen-
to e experiência. As ad-
ministrações municipais 
terão um prazo de 90 dias, 
a partir do recebimen-
to deste parecer, para se 
manifestarem quanto ao 
seu conteúdo. O PLC es-
tabelece, por fim, diretri-
zes previstas no Estatuto 
da Metrópole, como a 
exigência de realização 
de audiências públicas 
nos municípios antes da 
criação das aglomerações 
urbanas e microrregiões.

Projetos que deram origem às normas sancionadas 
foram aprovados na ALMG em 6 de julho 

Arquivo ALMG - Foto: Guilherme Bergamini
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Gerais

Valadares terá fisca-
lização eletrônica - Na 
próxima segunda-feira, 2, 
os 18 fiscalizadores ele-
trônicos de velocidade que 
estão espalhados em Vala-
dares passarão a funcionar. 
A data foi divulgada pela 
Prefeitura da cidade, que 
fez a instalação dos equi-
pamentos com o objetivo 
de proporcionar a redução 
no número de acidentes 
nos locais. Para garantir 
que os motoristas não ul-
trapassem a velocidade 
máxima permitida, o Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
prevê uma multa que pode 
variar de média a gravís-
sima, de acordo com o 
percentual da velocidade 
permitida que foi ultrapas-
sado. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Comitê delibera fle-
xibilização - Com a esta-
bilização dos índices do 
Boletim Epidemiológico 
de Araxá, novas flexibi-
lizações foram definidas 
em deliberação do Comitê 
de Enfrentamento à Co-

vid-19. Foi criado, ain-
da, o Protocolo Sanitário 
para Eventos Corporativos, 
Festivos, Sociais, Lazer e 
Leilões. O novo decreto 
nº400 mantém as medidas 
adotadas pelos dois últimos 
decretos, acrescendo novas 
alterações como o retorno 
de eventos corporativos, 
festivos, sociais realiza-
dos em salões de eventos, 
casas de festas, chácaras e 
ranchos, bem como leilões 
presenciais, respeitando 
ocupação máxima de 30% 
da capacidade do local e 
limitado a, no máximo, 200 
pessoas, além de outras re-
gras. (O Planalto – Araxá)

Prefeitura vai ofe-
recer transporte -  A 
Secretaria Municipal de 

Educação de Santana do 
Paraíso informa que vai 
oferecer transporte gra-
tuito para estudantes que 
residem no município que 
estejam matriculados em 
alguma instituição de en-
sino superior ou de curso 
técnico profissionalizante 
da Região Metropolitana 
do Vale do Aço, conforme 
prevê a Lei Municipal 853, 
7 de julho de 2016. Serão 
oferecidas duas vans para 
fazer o transporte dos es-
tudantes e os interessados 
podem se inscrever até 
a próxima quarta-feira, 
04, sendo que é neces-
sária a apresentação de 
documentos pessoais e 
comprovante de endereço, 
de renda e de matrícula. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Rede de Notícias

COMUNICADO
Prefeitura de Uberlândia pede 
esclarecimentos ao Governo 
de Minas quanto ao envio 

desproporcional de doses da 
vacina contra Covid-19

A Pre fe i t u ra  de 
Uberlândia solicitou ao 
Governo de Minas es-
clarecimentos sobre a 
quantidade de doses da 
vacina contra a Covid-19 
destinadas a Uberlândia. 
Em ofícios assinados 
pelo prefeito Odelmo 
Leão e enviados nos 
últimos dias ao gover-
nador Romeu Zema e 
ao secretário estadual de 
saúde, Fábio Baccheret-
ti, o Município solicitou 
ao Executivo estadual 
explicações sobre a des-
proporção entre as quan-
tidades enviadas com 
base na comparação com 
as cidades de Juiz de 
Fora e Belo Horizonte.

Segundo os dados 
do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), no ano de 
2020, a população es-
timada de Uberlândia 
era de 699.097 habitan-

tes, enquanto a de Juiz 
de Fora era de 573.285. 
Mesmo diante do maior 
número em Uberlândia, 
a cidade recebeu me-
nos doses do imunizante 
nas remessas. Até 19 de 
julho, foram enviadas 
488.102 doses para Juiz 
de Fora, sendo 85.141 
para cada 100 mil habi-
tantes. Para Uberlândia, 
foram 478.595 doses, isto 
é, 68.459 para cada 100 
mil habitantes. Ou seja, 
no consolidado geral, a 
cidade na Zona da Mata, 
com população estimada 
substancialmente inferior 
à de Uberlândia, recebeu 
24% a mais de doses.

Com relação a Belo 
Horizonte, segundo o 
IBGE, a população esti-
mada da capital no ano 
de 2020 era de 2.521.564, 
pouco mais que três ve-
zes a população já citada 
de Uberlândia. Mesmo 

diante de tais números, 
na 32ª remessa de doses, 
Belo Horizonte recebeu 
217.768 doses, represen-
tando 8.636 doses a cada 
100 mil habitantes. Na 
mesma ocasião, Uber-
lândia recebeu 20.114 
doses, consistindo em 
2.877 doses para cada 
100 mil habitantes. Os 
números revelam uma 
desproporção de 200% 
a mais de doses para a 
capital quando compa-
rada a proporção para 
Uberlândia, que deveria 
ter recebido aproxima-
damente 60.376 doses.

Os ofícios encami-
nhados nos dias 20 e 29 de 
julho pedem ao Governo 
de Minas, ainda, a pronta 
alteração dos critérios 
para sanar os prejuízos 
à população uberlanden-
se. Até o momento, não 
houve resposta oficial 
a nenhum dos pedidos.

Produtores rurais mantém 
vendas on-line mesmo com 
retorno de feira presencial

 O uso da internet para 
a venda de produtos agro-
pecuários veio para ficar 
no município de Rio Preto, 
na Zona da Mata. Esta é 
uma decisão tomada pe-
los pequenos agricultores, 
depois que começaram a 
usar as ferramentas digitais 
por causa das restrições 
impostas pela pandemia. 
Mesmo com o retorno das 
vendas presenciais, eles 
viram nas vendas on-line 
uma boa oportunidade para 
conquistar novos mercados 
e ampliar a comercialização. 
Acostumados a ter o contato 
direto com os consumidores, 
em 2020 os agricultores se 
viram obrigados a manter o 
isolamento social necessá-
rio para conter a Covid-19. 
Com a nova realidade, sur-
giu um grande problema: a 
feira livre da cidade foi sus-
pensa e eles não tinham mais 
como escoar a produção.

A saída foi encontrada 
pela Emater, com apoio da 
prefeitura e voluntários das 
áreas de gestão, tecnologia 
e marketing. Foi criada uma 
feira livre on-line, que ga-
nhou o nome de Feira ON. 
Vinte e seis agricultores fa-
miliares e feirantes passaram 
a adotar este sistema para a 
venda de queijos, biscoitos, 
bolos, pães, doces, ovos, 
hortaliças, artesanato e frutas.

Os produtos são anun-
ciados pelas redes sociais 
como Instagram e Facebook. 
Semanalmente, são postadas 
fotos e informações dos itens 
que estarão à venda, para 
serem entregues pelos produ-
tores, em dias agendados. Os 
pedidos também podem ser 
feitos pelo aplicativo de men-
sagens WhatsApp. “Houve 
maior visibilidade para os 
produtores. Eles também 
melhoraram a organização 
e começaram os serviços 
de entrega”, afirma a técni-
ca da Emater-MG em Rio 
Preto, Viviane Clementino.

Ela conta que foram 
feitos treinamentos individu-
alizados com os produtores 
para que eles pudessem uti-
lizar as redes sociais e outras 
ferramentas da Feira ON. 
“Podemos citar como exem-
plo a questão da fotogra-
fia para divulgação de seus 
produtos. Eles foram orien-
tados sobre qual o melhor 
ângulo, luz, apresentação, 
como postar vídeos, com-
partilhar”, conta a técnica.

O resultado surpreendeu. 
Muitos conseguiram superar 
as vendas da feira presencial, 
inclusive com encomendas 
dos estados do Rio de Janeiro 
e São Paulo. Jorge Luiz de 
Freitas conta que, no início 
da pandemia, os queijos que 
produz ficaram estocados 
por até 80 dias, pois ele não 
se encontrava mais com os 

clientes. “Depois que criaram 
a feira on-line, melhorou 
muito. Antes eu só vendia os 
queijos aqui em Rio Preto. 
Hoje já vendemos até para 
o Rio de Janeiro”, afirma.

Com autorização da pre-
feitura de Rio Preto, a feira 
livre voltou a ser realiza-
da na cidade, aos sábados. 
Mesmo assim, os produtores 
mantiveram as vendas pela 
internet. “Nem todos os pro-
dutores voltaram para as bar-
racas na feira livre, por serem 
do grupo de risco, mas a feira 
on-line continua normalmen-
te. Ela veio para ficar e se 
somar à feira tradicional”, 
explica Viviane Clementino.

Turismo rural - De 
acordo com a Emater, hoje se 
vende muito mais para con-
sumidores de fora de Rio Pre-
to do que da própria cidade. 
Muitos turistas que visitam 
o município, fazem a enco-
menda pela internet, com 
antecedência, e os produtores 
depois fazem a entrega nas 
pousadas. “A feira on-line 
veio nos incentivar a persistir 
com as vendas. Nós conquis-
tamos novos clientes”, afirma 
a produtora Ozana Maria 
de Paula. Ela e o marido, 
José Hugo, produzem leite. 
Uma parte é separada para a 
produção de queijos e biscoi-
tos, ofertados na Feira ON.

Segundo a técnica da 
Emater-MG, o município 
já atraia turistas que procu-
ravam as cachoeiras da re-
gião, mas Feira ON deu uma 
visibilidade muito grande 
também para os produtos da 
região. “Temos uma parceria 
muito boa com a Secretaria 
Municipal de Turismo, que 
está fazendo um trabalho 
para que a feira se torne um 
patrimônio de Rio Preto. 
Por causa da divulgação 
on-line, ela se tornou uma 

vitrine para o município”.
Alguns agricultores es-

tão aproveitando o momen-
to para inovar e expandir 
as atividades. É o caso do 
produtor Luiz Fernando da 
Costa, presidente da feira. 
Além de vender seus produ-
tos pela internet, ele também 
abriu as portas do sítio Jaca-
randá para receber turistas.

Os visitantes conhecem 
a criação de búfalos que 
existem no local e podem 
escolher o cardápio de um 
café que é servido com pro-
dutos feitos na propriedade, 
como bolos, queijos, pães e 
biscoitos. Além de consumir 
no local, num espaço ao ar 
livre, os turistas podem fazer 
encomendas para levar para 
casa. A divulgação das visi-
tas é feita pelo Instagram e o 
agendamento também é pela 
internet. “A gente já tinha 
um projeto antigo de turismo 
rural. Mas, neste momento, 
tivemos a ideia do café. Isso 
está dando certo, ajudou 
na renda. E a procura tem 
crescido”, afirma o produtor. 

Associação e prêmio - 
Outra conquista recente dos 
produtores foi a formação 
da associação dos feirantes 
de Rio Preto. O registro cria 
uma identidade e permite 
a participação em políticas 
públicas, obtenção de crédito 
rural e de doações pelo grupo.

O trabalho de criação da 
Feira ON rendeu à Emater-
-MG de Rio Preto o segundo 
lugar no Prêmio Melhor Ino-
vação de 2020. O concurso é 
uma iniciativa da empresa e 
elege os trabalhos desenvol-
vidos por seus funcionários 
que tenham obtido resultados 
relevantes para a Emater-
-MG e para seus clientes. 
(Assessoria de Comunicação 
– Emater-MG - Jornalista res-
ponsável: Marcelo Varella).



5Terça-feira, 3 de agosto de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Opinião/Gerais

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806

Sedese divulga lista do 
programa Bolsa Atleta

e Bolsa Técnico
Foi publicada nesta 

quarta-feira (28/07) pela 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento So-
cial (Sedese), a lista de 
aprovados, reprovados 
e convocados do pro-
grama Bolsa Atleta e 
Bolsa Técnico, destina-
do à seleção de atletas 
e técnicos de modali-
dades olímpicas, vin-
culadas e reconhecidas 
pelo Comitê Olímpi-
co do Brasil (COB).

O resultado também 
foi publicado na edição 
de hoje do Diário Ofi -
cial de Minas Gerais.

Os convocados de-
vem encaminhar a do-
cumentação descrita nos 
itens 6.1.3.2.1 e 6.1.3.2.2 
do Edital, por meio de 

upload no sistema de 
inscrição. O prazo para 
envio é de até 5 dias úteis, 
a contar da notifi cação da 
Sedese, que será encami-
nhada ao e-mail cadas-
trado no ato da inscrição.

O programa Bolsa 
Atleta e Bolsa Técnico 
tem como objetivo garan-
tir a manutenção da car-
reira de atletas e técnicos 
de alto rendimento, bus-
cando oferecer condições 

para que se dediquem ao 
treinamento esportivo 
e participem de compe-
tições, promovendo o 
desenvolvimento pleno 
de sua carreira esportiva. 
Dessa forma, as gerações 
de atletas e técnicos com 
potencial para represen-
tar o Estado de Minas 
Gerais em competições 
nacionais e internacio-
nais se mantém reno-
vadas periodicamente.

Seletiva do América 
aconteceu no campo 

do Concórdia

Por Humberto Barbosa

A nova diretoria do 
América Futebol Clube 
com Tarcirlei Marinielo 
(presidente), João Gabriel 
(vice), Helder Guedes 
(secretário), Ana Maria 
de Oliveira (tesoureira) e 
Igor José (conselheiro) tão 
logo foi eleita começou 
muito bem seu trabalho 
de revitalizar os valores 
do dragão do corcovado. 

Um técnico de renome 
brasileiro como goleiro e 
treinador, Marco Antônio 
Milagres foi contratado, 
através de uma parceria 
com o empresário Lucas 
Miglio (Eutra Eucaliptos), 
e em ação contínua foi re-
alizada uma seletiva, tam-
bém chamada de peneirada 
com 715 inscrições que no 
sábado (31), primeiro dia, 

Técnico do América-TO, Milagres

A seletiva no campo do Concórdia

Secretário municipal Adilson Bahia

compareceram 400 can-
didatos e foi selecionada 
uma dezena de jovens en-
tre 18 e 23 anos de idade.

No mesmo sábado, 
o Presidente enquanto a 
seletiva estava acontecen-
do no campo do Concór-
dia, um dos parceiros do 
América, foi entrevistado 
e esclareceu algumas dú-
vidas a respeito do clube. 
Pediu adesão de políticos, 
empresários, torcedores, 
mídia e da comunidade 
de um modo geral. Con-
firmou que ainda existe 
uma dívida próxima de 4 
milhões de reais e pede 
colaboração de todos para 
quitá-la. No dia da sele-
tiva houve uma presença 
marcante de autoridades: 
o dr. João Domingos, dr. 
Dilson Paulo e Luiz Alber-
to (LDTO), o prefeito Da-
niel Sucupira, o secretário 
municipal Adilson Bahia, 
o médico dr. João Prates 
Filho, muitos diretores do 
América e do Concórdia.

Estiveram presentes 
repórteres de Teófi lo Otoni 
e de outras cidades. Mui-
tas pessoas estranharam 
porque a seletiva não foi 
realizada no campo do 
América. Quem acompa-
nha os desdobramentos do 
clube americano, sabe que 
o estádio Nassri Mattar foi 
tombado, apenas o quadri-
látero, onde a bola rola. 
Ficaram de fora parte da 
arquibancada, vestiários, 
cabines de rádio e outros 
setores. O estádio perdeu 
sua potencialidade voca-
cionada para o futebol. 
Estranho, para alguns cro-
nistas esportivos, porque 
os vereadores aprovaram 
o projeto de tombamen-
to, que desprezou alguns 
caracteres indispensáveis 
para a prática esportiva. 
Não se concebe um está-
dio, sem vestiários, arqui-
bancada e cabines de rádio. 

Militares do 19º BPM 
participam do aniversário 

de João Miguel
Teófilo Otoni - No 

sábado (31/07), militares 
do 19° Batalhão de Polícia 
Militar marcaram presença 
no aniversário de 6 anos 
do pequeno João Miguel, 
morador do Bairro Vila 
Pedrosa, em Teófi lo Otoni. 
O convite foi feito pela avó 
do aniversariante, Adria-
na, que recebeu os poli-
ciais com muito carinho.

O simpático policial 
mirim estava devidamente 
fardado e “apresentou o 
serviço” para as equipes 
do Moto Patrulhamento 
e da Patrulha de Opera-
ções Norte, em seguida 
foi realizada a “Operação 
Parabéns”, fechando os 
trabalhos com excelência.

“A felicidade estampa-
da no rosto do menino João 
Miguel com a presença 
dos policiais é motivador 
e nos dá esperança de 

dias melhores”, disseram 
os militares participantes 

do evento. (Informações/
foto: instagram/19º BPM)
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Segurança Pública
Mãe e filho são presos 
com drogas e dinheiro 
no Bairro Teófilo Rocha

PM prende homem com 
drogas e dinheiro na 

área central de Joaíma

 Foragido da justiça é 
preso pela Polícia Militar 

na cidade de Araçuaí

O Grupo Especializado 
em Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 19º 
Batalhão de Polícia Militar 
realizava uma operação no 
Bairro Teófilo Rocha, no 
domingo (01/08), quando os 
militares receberam várias 
denúncias informando que 
uma mãe e seu filho, esta-
riam realizando o tráfico de 
drogas dentro de uma resi-
dência na Rua Teófilo Rocha.

Após levantamentos, a 
equipe confirmou a veracida-
de das denúncias, fez buscas 
na casa e localizaram 182 pe-
dras de crack e R$ 131,00 em 
dinheiro. Mãe e filho foram 
presos por tráfico de drogas, 
e junto com os materiais 

N a  q u i n t a - f e i r a 
(29/07), a Polícia Militar 
prendeu um homem de 29 
anos, suspeito de envolvi-
mento no tráfico de drogas, 
na área central de Joaíma, 
no Vale do Jequitinhonha. 
A PM recebeu denúncia 
informando que um ho-
mem estaria traficando 
drogas em uma residência 
na área central da cidade, 
deflagrou uma operação e 
o suspeito foi encontrado.

Segundo a PM, o ho-
mem disse que tinha drogas 
em sua residência, também 
na área central, onde foram 
feitas diligências e encon-

foram encaminhados à dele-
gacia de Polícia Civil. Equipe 
GEPAR: sargento Mikael, 

cabos Abrantes e Walace, sol-
dado Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG/19º BPM).

trados 06 tabletes de maco-
nha, 02 balanças de preci-
são, R$350 em dinheiro e 
dois aparelhos celulares de 
procedência duvidosa. Ele 
foi conduzido à delegacia 

de Polícia Civil junto com 
os materiais apreendidos 
para as medidas de polícia 
judiciária. (Assessoria de 
comunicação organizacio-
nal do 44º BPM, Almenara).

Homem é preso e menor 
apreendido pela Polícia 
Militar em Malacacheta

A Polícia Militar 
foi acionada na noite 
de sábado (31/07) para 
atender ocorrência de 
briga entre várias pes-
soas, no Bairro Nossa 
Senhora das Graças, e no 
trajeto os policiais viram 
uma pessoa em atitude 
suspeita, tentando se 
esconder e fugir ao per-
ceber a viatura. Segundo 
o comandante da PM na 
cidade, tenente Adeilton, 
o homem já é conhecido 
no meio policial por 
ter diversas passagens, 
com envolvimento em 
diversas ocorrências.

Ele tentou esconder 
algum objeto debaixo 
da sua jaqueta na região 
da cintura. Os milita-
res tentaram fazer uma 
busca pessoal, ele ten-
tou fugir e escondeu o 
objeto debaixo de um 
monte de britas, mas foi 

capturado e foi localizado 
um revólver calibre 32, 
com 03 munições intac-
tas. O homem foi preso 
por porte ilegal de arma 
de fogo, e afirmou que 
a arma não era sua, que 
pertencia a um menor.

Posteriormente o 
menor foi localizado e 
assumiu que a arma se-
ria dele, sendo também 
apreendido. Os dois foram 
conduzidos à delegacia de 

Polícia Civil para as medi-
das de polícia judiciária. 
“Esse menor também já 
esteve envolvido em di-
versos atos infracionais, 
ele assumiu a propriedade 
da arma, e também desa-
catou os militares”, disse o 
tenente. Equipe: sargento 
Ismaelson, cabos Fagun-
des e Adalberto. (Tenen-
te Adeilton Pereira dos 
Santos, comandante do 
3º Pelotão/232ª Cia PM).

Durante patrulhamen-
to da Polícia Militar pela 
Avenida Clementino da 
Silveira, na cidade de Ara-
çuaí, nesta quinta-feira 
(29/07), equipes policiais 
da 14ª Cia PM Ind., visu-
alizaram um indivíduo em 
atitude suspeita, próximo 
a ponte do Ribeirão Ca-
lhauzinho. Os militares 
fizeram a aproximação 
e abordaram o suspeito.

 O homem de iniciais 
Y.M.C.F., de 23 anos, foi 
submetido a busca pessoal, 
sendo constatado se tratar 
de um foragido da justiça 
que responde a inquéritos 
policiais de roubo e tráfico 
de drogas, e possui man-
dado de prisão em aberto. 

Ele foi preso e conduzido 
à delegacia da Polícia Civil 
no plantão em Pedra Azul 
para as medidas cabíveis. 

Disque Denúncia 181. 
(Assessoria de comuni-
cação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).

15ª RPM: Mês da 
conscientização pelo fim 
da violência doméstica

A Lei Maria da Penha 
(Lei Federal nº 11.340/06), 
assinada no dia 07 de agosto, 
está completando 15 anos 
neste ano e foi elaborada para 
amparar as mulheres vítimas 
de violência, seja ela física, 
sexual, psicológica, moral 
ou patrimonial. A campa-
nha Agosto Lilás tem como 
objetivo celebrar a comemo-
ração deste marco jurídico.

Para tanto, a PMMG 
desenvolverá ações para a 
conscientização, mobiliza-
ção da sociedade e institui-
ção de medidas para coibir 
todas as formas de violência 
contra a mulher, além de 
fomentar as denúncias de 
práticas ilegais durante todo 
o mês de agosto de 2021.

Agosto Lilás – é uma 
campanha de enfrentamen-

to à violência doméstica e 
familiar contra a mulher, 
instituída por meio da Lei 
Estadual nº 4.969/2016, 
com objetivo de inten-
sificar a divulgação da 
Lei Maria da Penha, sen-
sibilizar e conscientizar 

a sociedade sobre o ne-
cessário fim da violência 
contra a mulher, divulgar 
os serviços especializados 
da rede de atendimento 
à mulher em situação de 
violência e os mecanismos 
de denúncia existentes.
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Licitação – Tomada de Preços No. 
006/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá Processo Licitatório No. 100/2021, Modalidade 
Tomada de Preços No. 006/2021, cujo objeto é a contra-
tação de empresa especializada em construção civil para 
execução de obras de complementação de construção de 
quadra esportiva escolar coberta com vestiário na Escola 
Municipal Adson da Silva Costa, conforme TERMO DE 
COMPROMISSO PAC205959/2013, com o fornecimento 
de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita 
implantação de todos os elementos defi nidos, em confor-
midade com as planilhas e projetos anexos, sob o regime 
de empreitada global. A Abertura será dia 19/08/2021 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 ou pelos 
e-mails: licitacaopp@gmail.com, licitacao@padreparaiso.
mg.gov.br ou pelo site: padreparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso
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Cidade
Solenidade de formatura do 

Curso de Formação de Soldados 
(CFSd-20) na 15ª RPM

A cerimônia de forma-
tura do Curso de Formação 
de Soldados (CFSd-2020), 
foi realizada na manhã de 
sexta-feira (30/07/2021), 
pela 15ª Região de Polí-
cia Militar, no Centro de 
Exposições - Expominas, 
e contou com a ilustre 

presença da comandante 
da Academia de Polícia 
Militar de Minas Gerais, 
coronel Cleyde da Con-
ceição Cruz Fernandes, 
que foi a paraninfa dos 
formandos, e demais au-
toridades civis e militares 
do município e região.

A solenidade foi mar-
cada com a entrega de 
prêmios ofertados pela 
Associação dos Praças do 
Interior de Minas Gerais 
(APNM) aos três primei-
ros colocados no curso. A 
Associação dos Oficiais 
da Polícia Militar e Bom-

beiros de Minas Gerais 
(AOPM) ainda ofertou 
uma placa em homena-
gem à primeira coloca-
da do curso, a soldado 
Sarah Saldanha Santos.

O Curso de Formação 
de Soldados que se iniciou 
em 05 de novembro de 

2020, formou nesta data 
69 novos soldados, sendo 
63 homens e 06 mulheres. 
Os policiais militares serão 
classificados nos municí-
pios que fazem parte da di-
visa de estados e naqueles 
que possuem maior den-
sidade populacional, com 

objetivo de implementar 
portfólios de serviços da 
PMMG, de maneira a au-
mentar a sensação de segu-
rança da população nos 60 
municípios que compõem 
a 15ª RPM. (Agência Re-
gional de Comunicação 
Organizacional, 15ª RPM).


