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Sob o olhar de um homem, militar, 
pai, fi lho e cuidador: mulheres, 

violência e a experiência do parto

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

MPMG e parceiros lançam 
projeto voltado à reeducação 

de autores de violência 
doméstica em Novo Cruzeiro

“Não é possível construir um caminho em direção à prevenção da violência quando 
se trabalha apenas com mulheres”. Com essa citação, atribuída à socióloga brasileira 
Heleieth Saffi oti, começa o texto de apresentação do Projeto Luana, lançado na última 
semana no município de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Página 3

América viaja nesta sexta-
feira (17) para Manhuaçu

Para cumprir a rodada 
número dois do Campeo-
nato Mineiro da 2ª Divisão, 
o América viaja nesta sexta-
-feira (17), para Manhuaçu, 
onde enfrenta o Boston City. 
No domingo (26), às 10 ho-
ras, recebe em casa o Betis, 
de Ouro Branco. Página 5 

Semana Nacional de 
Trânsito será aberta nesta 

sexta-feira, em Teófi lo Otoni
A Semana Nacional de 

Trânsito será aberta pela 15ª 
Cia PM Rv, nesta sexta-feira 
(17/09), às 8h, em Teófi lo 
Otoni, quando será realiza-
da operação com diversas 
ações, visando conscienti-
zar os motoristas e toda a 
sociedade sobre os cuida-
dos no trânsito. Página 4

Boletim Epidemiológico 
dos casos de Dengue, Zika e 
Chikungunya (14/09/2021)

Desde o boletim publica-
do em 19/06/2020, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-MG) 
passa a divulgar também os 
casos confirmados de Den-
gue, Chikungunya e Zika. Até 
14/09, Minas Gerais regis-
trou 21.753 casos prováveis 
(casos notificados exceto os 
descartados) de dengue. Des-
se total, 14.189 casos foram 
confirmados para a doença. 
Foram confi rmados 5 óbitos 
por dengue em Minas Gerais 
até o momento. Página 2
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Sob o olhar de um homem, 
militar, pai, filho e cuidador: 

mulheres, violência e a 
experiência do parto

A história do Karlos me 
chamou atenção pela 
sua sensibilidade ao 

discorrer em uma rede social a 
experiência dos partos de duas 
mulheres de sua vida (a espo-
sa e sua mãe), a partir do seu 
olhar de homem. Karlos Sena 
tem 31 anos, nasceu em Minas, 
mas passou grande parte da sua 
vida em São Paulo. Atualmen-
te está sargento da Polícia Mi-
litar de Minas Gerais em Belo 
Horizonte. Casado com Taís, 
28 anos, baiana, de Vitória da 
Conquista, criada em Águas 
Vermelhas/MG. O casal teve a 
primeira filha, Luísa, há 5 anos 
e na última semana, a Rebeca.

O relato do Karlos mos-
tra um pouco de sua histó-
ria de vida e o quanto isso 
interferiu na sua forma de 
enxergar o mundo, tratar as 
mulheres e atuar na profissão 
policial militar. Na adoles-
cência, conviveu de perto 
com a violência doméstica 
cometida contra sua mãe, que, 
conforme ele discorrerá logo 
abaixo, criou seus filhos com 
muita dificuldade. Antes dis-
so, Karlos expôs sua última 
experiência, o parto da Taís.

“Era madrugada e a gente 
se preparava para o parto. Foi 
a quinta vez que eu assisti uma 
gestação inteira e a segunda 
vez que assisti uma mulher 
parir. Acompanhei as três ges-
tações da minha mãe e as duas 
da Taís. Todas, passo a passo, 
desde os primeiros enjoos, 
as consultas de pré-natal, os 
gastos com enxoval, as trans-
formações hormonais que a 
mulher passa, as mudanças fí-
sicas e as famosas dores cons-
tantes. Pude assistir de perto 
os dois partos da Taís, que gra-
ças a Deus, foram normais”.

“No domingo, enquanto 
Taís se recuperava no aparta-

mento do hospital, pude parar 
e refletir sobre cada cena que vi 
em todas essas gestações. Re-
fleti sobre as dores, a aflição e 
o medo que vi no rosto dela em 
cada um dos partos, pude ver 
a moça sensível e sentimental 
transformar-se em uma guer-
reira, sofrer cortes, sangra-
mentos e ser submetida a me-
dicamentos, tudo pelo amor de 
trazer uma vida ao mundo. E 
olha que a Taís, graças a Deus, 
tem apoio familiar, tem marido 
e temos um ótimo convênio 
médico. Ou seja, não teve que 
passar por tudo sozinha. Após 
o nascimento da Rebeca, Taís 
teve que fazer uma curetagem, 
procedimento invasivo, e todo 
esse contexto e apreensão me 
fez ver com mais nitidez o 
quanto vocês são f****. Foi 
automático lembrar das gesta-
ções da minha mãe, que além 
de mim, trouxe mais 3 irmãos 
meus ao mundo. Na época ela 
sofreu as mesmas transforma-
ções, dores constantes, idas ao 
médico, inclusive à pé por não 
dispor de meios de transporte, 
e tudo isso ela fez sozinha, 
sem ajuda do marido ou ter-
ceiros. Faltou ajuda humana 
mas sobrou ajuda Divina”.

Quanto à sua mãe, Karlos 
revelou que sua gravidez, dele 
próprio, se deu em uma época 
que o preconceito era bem 
maior. “Em cidade pequena, 
solteira e grávida de um ‘bom 
moço’, sofreu demais por 
tomar a decisão de prosseguir 
na gestação, até, no meio 
dos parentes, foi rejeitada. 
Me largou cedo em MG (em 
meus primeiros anos de vida) 
e foi para SP ser emprega-
da doméstica, tentar ganhar 
dinheiro para meu sustento. 
Todo mês mandava para MG 
uma parte do que ganhava em 
SP, o dinheiro servia para me 

alimentar e vestir, assim fui 
crescendo. Em meados de 98 
(eu tinha 8 anos), ela conheceu 
um cara em SP, ele fez juras de 
amor e ela imaginou que era 
a hora de ser feliz, conhecer 
alguém, e de quebra, me levar 
pra morar com ela. Ela decidiu 
morar com esse homem, e daí 
vieram meus três irmãos. A re-
lação com o meu padrasto era 
sofrida. Apesar dele ser traba-
lhador, tratava minha mãe da-
quele jeito, bastava umas doses 
de álcool ou as dificuldades 
financeiras aumentarem que 
havia muitas brigas dentro de 
casa. Presenciei inúmeras ve-
zes ele humilhando, xingando 
e menosprezando a mãe. Em 
algumas ocasiões até entrei 
no meio para defendê-la. Nas 
3 vezes que ela engravidou do 
meu padrasto foram todas com 
muita dificuldade, passando 
necessidade dentro de casa, so-
frendo com dores, e cumprindo 
toda a trajetória da gestação 
sozinha. Eu que acompanhei e 
ajudei como podia. E mesmo 
assim, ela pariu e criou com 
honras meus 3 irmãos. Todos 
muito bem-criados. Minha 
mãe é minha maior inspira-
ção em todos os sentidos. É 
a prova de que a rejeição, o 
abandono, a solidão e o des-
prezo, às vezes são capazes de 
indiretamente gerarem pessoas 
fortes, dignas e honradas”. A 
mãe de Karlos é a Maria da 
Soledade, 50 anos, natural do 
distrito de Lagoa Preta, cidade 
de Tremedal, interior da Bahia. 
Na infância, trabalhava na roça 
como agricultora. Atualmente 
está auxiliar de serviços ge-
rais, solteira, mãe de 4 filhos 
(Eu, 31 anos, Milene 21 anos, 
Estefane 20 anos, Felipe 17 
anos). Criou os 4 praticamente 
sozinha. O fez morando em SP, 
pagando aluguel, e inicialmen-

te trabalhando como empre-
gada doméstica e faxineira”.

Sobre a sua atuação en-
quanto policial militar, Kar-
los acrescentou: “Hoje, em 
cada ocorrência de Maria da 
Penha que eu atendo, vou com 
o coração, pois vivi isso dentro 
de casa. Sei o que é se trancar 
no quarto aos prantos desespe-
rado, por medo das brigas em 
casa evoluírem para tragédia. 
E o pior, sem ter para onde ir. 
Por esse olhar diferente, sobre 
a dinâmica das situações que 
envolvem esse tipo de vio-
lência, já identifiquei muitas 
violências e levei agressores 
para cadeia, graças a Deus, 
podendo enxergar que algo 

estava errado, mesmo a mulher 
negando diante de mim. Eu 
tenho essa missão de mostrar 
a sensibilidade dos policiais. 
Tento transmitir essas percep-
ções para os colegas que tra-
balham comigo. As pessoas de 
fora acham que somos alheios 
ao mundo. Na verdade, trago 
comigo experiências que nem 
comento, mas que mexeram e 
mexem muito comigo. Nosso 
trabalho não se resume a sim-
plesmente atender ocorrências 
e cumprir ordens, envolve 
sensibilidade. “Enfim, tais 
experiências me fizeram ad-
mirar ainda mais as mulheres, 
vocês foram escolhidas para a 
maior missão da criação: gerar 
vidas. Portanto, meus parabéns 

à minha mãe Soledade Sena, 
à minha esposa Taís e a todas 
vocês mulheres que empres-
tam ou já emprestaram o útero, 
o corpo, a mente, a saúde e 
o coração a Deus para gerar 
vidas e dar sentido ao mundo”.

(Kar los  a tua  na  9 
Cia/34º BPM/1ª RPM – no 
comando da Base Comunitária 
Móvel do Bairro Coração Eu-
carístico. Mas, nem sempre foi 
assim. Ele já foi cercado por 
bandidos fortemente armados 
enquanto estava no interior da 
sua unidade, na região do Vale 
do Jequitinhonha, sendo ne-
cessário saltar obstáculos para 
se desvencilhar das rajadas de 
tiro. Fotos cedidas por Karlos).

Boletim Epidemiológico 
dos casos de Dengue, Zika e 
Chikungunya (14/09/2021)

Desde o boletim publi-
cado em 19/06/2020, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES-MG) passa a divulgar 
também os casos confirma-
dos de Dengue, Chikungunya 
e Zika. Até 14/09, Minas 
Gerais registrou 21.753 casos 
prováveis (casos notificados 
exceto os descartados) de 
dengue. Desse total, 14.189 
casos foram confirmados para 
a doença. Foram confirmados 
5 óbitos por dengue em Mi-
nas Gerais até o momento.

Em relação à Febre Chi-
kungunya, foram registrados 
6.211 casos prováveis da 
doença e, desse total, 5.217 
casos foram confirmados. Foi 

confirmado 1 óbito por chi-
kungunya em Minas Gerais 
até o momento. Já em relação 
à Zika, foram registrados 
94 casos prováveis e, desse 
total, 22 confirmados. Não 
foram confirmados óbitos 
por zika em Minas Gerais.

Minas Gerais vivenciou 

quatro Epidemias de Den-
gue nos anos de 2010, 2013, 
2016 e 2019. Em 2019 foram 
notificados 474 mil casos 
prováveis e 188 óbitos por 
dengue. Em 2020 foram no-
tificados 84.636 casos prová-
veis e 13 óbitos por dengue. 
(Informações: SES-MG).

Teófilo Otoni - manutenção 
no abastecimento de água

 

A Copasa informa que, devido à uma manutenção emer-
gencial, o abastecimento de água foi interrompido na parte 
alta do Bairro Monte Carlo, em Teófilo Otoni, na manhã desta 
quinta-feira (16/09). A Companhia enviou o caminhão pipa 
para atender, emergencialmente, os moradores. 

A previsão é que o abastecimento fosse restabelecido, gra-
dativamente, durante a noite de quinta-feira (16/09). A Copasa 
recomenda: consumir sem desperdiçar é preservar o acesso à 
água para todos. (Copasa).

Karlos SenaKarlos Sena

Taís e RebecaTaís e Rebeca

Taís e KarlosTaís e Karlos

Taís grávidaTaís grávida

SoledadeSoledadeKarlos e sua mãeKarlos e sua mãe



3Sexta-feira, 17 de setembro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais
Rodrigo Pacheco 
diz que impasse 
dos precatórios 

será analisado na 
próxima semana

Brasília – O presi-
dente do Congresso Na-
cional, senador Rodrigo 
Pacheco, adiantou, nesta 
quinta-feira (16/09), que 
na próxima semana serão 
feitas análises sobre a 
busca de uma solução 
viável que contemple 
o pagamento dos pre-
catórios pelo governo 
federal, em paralelo à 
abertura de espaço no 
Orçamento da União res-
peitando o teto de gastos, 
para garantir recursos ao 
subsídio de programas 
sociais, como a nova 
versão do Bolsa Família.

As opções para a re-
solução do impasse estão 
sendo discutidas pelo 
senador mineiro com o 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
e Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ministro 
Luiz Fux, com o presi-
dente da Câmara, Arthur 
Lira, e com o Ministério 
da Economia. “Acredito 
que em breve vamos so-
lucionar essa questão dos 
precatórios. Na próxima 
semana, vamos nos de-
bruçar sobre esse assunto 
para darmos uma solução 
definitiva. É fundamental 
que isso aconteça no Bra-
sil até para que possamos 
enfrentar outros proble-
mas. Afinal, problema é o 
que não falta. Nós temos 
que resolver um hoje, 

resolver outro amanhã e 
assim sucessivamente”, 
afirmou Pacheco. Uma 
das propostas discutidas 
pelo CNJ pretende redu-
zir de R$ 89 bilhões, para 
cerca de R$ 40 bilhões, 
a quantia total de preca-
tórios que o Poder Exe-
cutivo deverá quitar em 
2022. O intuito é estabe-
lecer um teto de gastos 
anual no Orçamento para 
o pagamento dessa rubri-
ca, dando assim o míni-
mo de previsibilidade.

Ainda segundo o 
presidente do Senado, 
o essencial é ter como 
norte que os precatórios 
são dívidas do governo 
federal que precisam ser 
honradas, enquanto é ne-
cessário haver no Brasil 
um programa social para 
atender as pessoas que 
estão com dificuldades 
financeiras em razão da 
pandemia da Covid-19, 
mas sem ultrapassar o 
teto de gastos. “A res-
ponsabilidade fiscal é 
algo que deve imperar no 
Brasil. Nós temos que ter 
muita atenção. Então, é 
tentar conciliar esses três 
conceitos que são muito 
importantes, em especial 
essa ajuda às pessoas 
mais carentes por meio 
do Bolsa Família ou de 
qualquer programa social 
assemelhado”, desta-
cou Rodrigo Pacheco.

MPMG e parceiros lançam projeto 
voltado à reeducação de autores de 

violência doméstica em Novo Cruzeiro

“Não é possível cons-
truir um caminho em di-
reção à prevenção da vio-
lência quando se trabalha 
apenas com mulheres”. 
Com essa citação, atribu-
ída à socióloga brasileira 
Heleieth Saffioti, começa 
o texto de apresentação 
do Projeto Luana, lançado 
na última semana no mu-
nicípio de Novo Cruzeiro, 
no Vale do Jequitinhonha.

Promovida pela Rede 
de Enfrentamento e Aten-
dimento às Mulheres em 
Situação de Violência da 
comarca, a iniciativa tem 
o objetivo desafiador de 
reeducar autores de vio-
lência doméstica, por meio 
da realização de grupos 
reflexivos. Entre os reali-
zadores do projeto, estão 
o Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG), 
por meio da Promotoria de 
Justiça de Novo Cruzeiro, 
o Poder Judiciário, a De-
fensoria Pública, a Polícia 
Civil, a Polícia Militar, 
os municípios, de Novo 
Cruzeiro e Caraí e a Facul-
dade Presidente Antônio 
Carlos, de Teófilo Otoni.

De acordo com o 
promotor de Justiça de 
Novo Cruzeiro, Caio Cé-
sar Ferreira, a iniciativa 
é uma resposta da rede 
ao expressivo número de 
feminicídios cometidos 
na comarca, o que tem 
mantido em alerta a popu-
lação local, especialmente 
as mulheres. O cenário da 
violência na localidade é 
tão assustador que, segun-
do o promotor, em reunião 

de Integração da Gestão da 
Segurança Pública (Igesp) 
realizada no mês julho, em 
Novo Cruzeiro, o femini-
cídio foi apontado como 
o principal problema de 
segurança pública na re-
gião, ao lado do estupro de 
vulnerável. “A região de 
Novo Cruzeiro é fortemen-
te marcada por um machis-
mo cultural. Percebemos 
que apenas a institucio-
nalização dos autores de 
violência não é suficiente 
para combater o problema, 
e passamos a debater for-
mas de atuar na prevenção 
desses crimes”, apontou.

Ainda segundo o pro-
motor, a atuação do Estado 
já no início do ciclo da 
violência pode ser deter-
minante para salvar vidas. 
“Geralmente, quando os 
casos de violência contra 
a mulher chegam à Justiça, 
eles já estão em um estágio 
avançado. Precisamos nos 
antecipar ao agravamen-
to desse quadro, evitan-
do que aconteça”, expôs.

Busca por uma mas-
culinidade saudável - O 
projeto Luana parte da 
ideia de que a violência 
está inserida nas relações 
que fundam a sociedade 
e de que a busca por um 
exercício saudável de mas-
culinidade deve passar, 
primeiramente, pela co-
municação, pelo diálogo e 
pela construção de espaços 
saudáveis. “Como reflexo 
de construções históricas 
e sociais do que se refere 
ao feminino e ao mascu-
lino, os homens não são 

educados a refletir sobre 
a sua vida, suas emoções 
e atitudes”, diz o texto de 
apresentação do projeto.

Os idealizadores da 
iniciativa chamam a aten-
ção, ainda, para as inú-
meras barreiras sociais, 
culturais e históricas que 
impedem ou inibem que 
homens falem sobre aqui-
lo que os aflige, em uma 
busca impossível por uma 
‘masculinidade perfeita’. 
“Essa busca traz conse-
quências negativas para 
todos, principalmente para 
as mulheres que acabam 
recebendo boa parte des-
sa violência”, alertam.

Neste contexto, os 
agressores que participa-
rem do projeto serão inse-
ridos em um processo de 
reflexão e conhecimento 
sobre suas histórias e pos-
sibilidades de transforma-
ção. Cada grupo reflexivo 
será formado por cerca de 
20 homens, a serem enca-
minhados ao projeto pelo 
Judiciário após constata-
ção da prática de violência 
doméstica familiar contra a 
mulher e o pedido de me-
dida protetiva de urgência 
formulado pela ofendida, 
conforme previsto no ar-
tigo 19 da Lei Maria da 
Penha (Lei 11.340/06).

Durante 10 sessões, 
conduzidas por profis-
sionais capacitados, os 
participantes serão levados 
a refletir sobre o contexto 
que gerou a ação judicial; 
a compreender os aspec-
tos sociais, culturais e 
relacionais que impactam 
os modos de ser e agir 
de homens e mulheres 
na sociedade; a repensar 
formas de se comunicar 
e lidar com os conflitos 
nas relações; a atribuir um 
novo sentido à passagem 
pela justiça; e a iniciar ou 
aprofundar um processo 
de autorresponsabilização. 

As reuniões em grupo 
serão realizadas na sede do 
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
de Novo Cruzeiro, que fica 
na Rua Jorge Chain, 415, 
Bairro Anastácio Roque. 
O não comparecimento do 
participante aos encontros 
poderá resultar em pri-
são, conforme artigo 24-A 
da Lei Maria da Penha.

O caso Luana - O 
nome do projeto foi esco-

lhido em homenagem à ví-
tima de um caso chocante 
de feminicídio ocorrido na 
zona rural de Caraí, cidade 
vizinha a Novo Cruzeiro, 
em maio deste ano. Luana, 
uma jovem de 18 anos, foi 
brutalmente assassinada 
pelo companheiro, de 22 
anos, após ser mantida em 
cárcere privado por ele, 
por mais de 15 dias, em 
um quarto escuro, frio, 
úmido e sem luz solar. 
Antes de sofrer os últimos 
golpes de tortura, a víti-
ma foi submetida a grave 
sofrimento físico e moral 
pela prática de violência 
sexual pelo agressor e de 
maus-tratos, com priva-
ção de alimentação, feri-
das e abuso psicológico.

O caso teve grande 
repercussão na região, 
tocando profundamente a 
comunidade e deixando 
chocados profissionais 
da saúde e da segurança 
pública que trabalham 
há décadas com o tema, 
tamanha foi a brutalidade 
empregada pelo agente. O 
agressor foi denunciado 
pelo MPMG por cárcere 
privado, com três majo-
rantes, por homicídio, com 
quatro qualificadoras, e 
por estupro. O processo 
está em fase de instrução. 
Além de Luana, outras 
três mulheres foram as-
sassinadas na comarca 
apenas no mês de maio. 
(Ministério Público de 
Minas Gerais /Assessoria 
de Comunicação Integrada 
/Centro de Jornalismo).

Nota da Edição: Pela 
terceira vez tocamos neste 
assunto tão em pauta no 
país, em Minas, na nossa 
região e, principalmente, 
Novo Cruzeiro. É notá-
vel como as autoridades 
do município estão rea-
lizando na progressista 
cidade. Pela primeira vez 
vemos que estão indo no 
cerne do problema, pre-
ocupação com ambos os 
lados. Temos que acabar 
com isto o mais rápido 
possível, antes que a vio-
lência contra as mulheres 
vire uma pandemia, igual 
que estamos enfrentando 
há quase dois anos. Que 
Deus sustente estes ho-
mens e mulheres que lutam 
com o coração, a razão, 
contra os verdadeiros fa-
cínoras que a cometem.

Iniciativa prevê criação de grupos reflexivos para homens em cumprimento de medidas 
protetivas de urgência com o objetivo de promover mudanças de comportamento
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Número de produtores 
artesanais de chocolate 

dobrou nos últimos 
quatro anos

Assim como as cer-
vejas, os queijos e os 
cafés artesanais, o gosto 
por chocolates diferen-
ciados tem crescido entre 
os consumidores brasi-
leiros. De acordo com 
pesquisa realizada pelo 
Sebrae, em parceria com 
a Associação Bean to Bar 
Brasil, mais de 50% dos 
negócios ligados a esse 
segmento surgiram nos 
últimos quatro anos e o fa-
turamento de 42% dessas 
empresas, apesar da pan-
demia, foi maior em 2020 
do que em 2019, 46% já 
estão apresentando lucro 
neste ano e 81% acre-
ditam que o faturamen-
to de 2021 será melhor.

Essa é a primeira pes-
quisa realizada no Brasil 
que analisou esse mer-
cado e traçou um perfil 
desses empreendedores. 
O estudo analisou tan-
to os empreendedores 
“Bean to Bar”, aqueles 
que compram as sementes 
de cacau para produzir 
o chocolate, quanto os 
“Tree to Bar”, que são 
aqueles que produzem o 
cacau e o próprio choco-
late. “Podemos dizer que 
o mercado de chocolates 
artesanais está passando 
por um boom e que ainda 
tem espaço para crescer. 
Essa é uma tendência 
mundial e os brasileiros 
estão buscando cada vez 
mais produtos de maior 
qualidade, com origem e 
valor agregados, mesmo 
que eles paguem mais por 
essas mercadorias espe-
ciais”, comenta o analista 
de competitividade do 
Sebrae Luiz Rebelatto.

De acordo com o le-
vantamento, 71% dos 
chocolates são produzidos 
em fábricas próprias, 25% 
na casa dos próprios em-
preendedores e apenas 4% 
terceirizam os seus produ-
tos. “São empreendedores 
que prezam por criar itens 
com características úni-
cas, por oferecerem um 
chocolate diferenciado e 
acompanham o seu produ-
to do início ao fim e, por 
isso, a grande maioria usa 
como estratégia colocar 
a sua própria marca no 
mercado”, analisa Rebe-
latto. A marca também 
estimula que grande parte 
desses empreendedores 

comercializem seus pro-
dutos por meio de lojas e 
e-commerce próprios ou 
por venda direta presencial 
e escolham como principal 
meio de divulgação as re-
des sociais, principalmente 
o Instagram e WhatsApp.

“O fato de sermos um 
país de origem de cacau 
que também faz chocolate 
em breve vai nos trazer 
para uma posição de re-
ferência mundial em cho-
colate Bean to Bar assim 
como a Suiça, para o cho-
colate tradicional. O núme-
ro de produtores tree to bar 
e a comunicação constante 
e próxima entre produtores 
de amêndoas especiais de 
cacau e chocolate makers 
só coopera para o aumen-
to de qualidade do cacau 
e, por consequência, do 
chocolate.” Juliana Aqui-
no, presidente da Asso-
ciação Bean to Bar Brasil.

Composto majorita-
riamente por pequenos 
negócios, o universo das 
empresas de chocolate 
artesanal é dominado por 
aquelas que apresentam 
faturamento anual de até 
R$ 81 mil, com 78% dos 
entrevistados. Além disso, 
43% possuem entre dois e 
quatro funcionários, sendo 
que 33% trabalham sozi-
nhos ou possuem, no má-
ximo, um colaborador. A 
característica da produção 
artesanal desse chocolate e 
o porte também interferem 
no volume de produção: 
67% produzem, em média, 
até 100 quilos por mês.

Os principais produ-
tos produzidos são bar-
ras (97%), nibs de cacau 
(60%) e bombons (51%) e 
chocolate para food service 
(38%). “Apesar da grande 
variedade de produtos ofe-
recidos, grande parte do fa-
turamento dessas empresas 
tem como origem a venda 
de chocolate em barra, que 
corresponde, em média, 

a 82% do faturamento 
desses negócios”, obser-
va o analista do Sebrae.

O gosto diferenciado 
dos consumidores também 
faz com que esses donos de 
pequenos negócios tenham 
como carro chefe da sua 
produção os chocolates 
mais intensos, com concen-
tração entre 70% e 89% de 
cacau: 94% desses negó-
cios produzem esse tipo de 
chocolate. Chama a aten-
ção ainda que metade dos 
produtores já trabalham 
com chocolate vegano e 
outros 35%, zero açúcar.

Perfil - As mulheres 
são maioria entre os em-
preendedores do mercado 
artesanal de chocolates 
e correspondem a 57%. 
Entre os donos desses pe-
quenos negócios, 37% têm 
entre 36 e 45 anos e, no 
geral, a escolaridade desses 
empreendedores é bem 
superior à média dos donos 
de pequenos negócios bra-
sileiros: 80% possuem, no 
mínimo o superior comple-
to e 84% já realizaram ao 
menos um curso relativo ao 
setor de chocolate e cacau.

“São profissionais 
que estão antenados nas 
tendências e que buscam 
constantemente fazer cur-
sos”, ressalta Luiz Rebe-
latto. Entre as capacitações 
que esse grupo de empre-
endedores menciona inte-
resse em participar estão 
as que ajudam no mercado 
e vendas, inovação, orga-
nização, legislação e pla-
nejamento. “Esse estudo, 
além de traçar um raio x 
do mercado de chocolates 
artesanais no Brasil, tam-
bém irá auxiliar o Sebrae 
e instituições parceiras 
a elaborarem capacita-
ções e programas voltados 
especialmente para esse 
segmento”, complementa 
o analista de competitivi-
dade do Sebrae. (Assesso-
ria de Imprensa Sebrae).

Estudo do Sebrae, elaborado em parceria com a 
Associação Bean to Bar Brasil, é o primeiro a traçar o 

perfil dos pequenos negócios deste ramo

CCJ analisou Proposta de Emenda à Constituição 71/21, que 
modifica também estrutura de carreiras da corporação

PEC retira atividades de 
trânsito da Polícia Civil

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
emitiu, nesta terça-feira 
(14/9/21), parecer pela 
legalidade à Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 71/21, que origi-
nalmente altera os artigos 
139 e 140 da Constitui-
ção do Estado, os quais 
tratam da organização 
da Polícia Civil do Es-
tado de Minas Gerais.

De autoria do gover-
nador Romeu Zema, a 
matéria teve como relator 
o deputado Guilherme da 
Cunha, que já havia distri-
buído cópias do seu pare-
cer (avulsos) em reunião 
anterior da comissão para o 
conhecimento dos demais 
parlamentares. Ele opinou 
pela constitucionalidade da 
PEC 71 na forma do substi-
tutivo nº 1 que apresentou. 

Segundo o parecer, a 
reforma proposta é com-
posta por duas matérias: 

a exclusão da competên-
cia do referido órgão de 
“registro e licenciamento 
de veículo automotor e 
habilitação de condutor” 
(artigo 139) e, ainda, a 
desconstitucionalização 
de regras sobre a estru-
tura de carreiras da Po-
lícia Civil (artigo 140).

O chefe do Executivo 
justificou que a Polícia 
Civil, além da atribuição 
de polícia judiciária pre-
vista na Constituição da 
República, ganhou, em 
Minas, as competências 
ligadas ao trânsito. Isso 

acarreta, segundo a men-
sagem que acompanha a 
PEC, “ônus institucional 
e funcional” sobre a cor-
poração, sem correspon-
dência em outros Estados. 

Para resolver a questão, 
o governador também en-
caminhou à ALMG o Pro-
jeto de Lei (PL) 2.924/21, 
que cria a autarquia De-
partamento de Trânsito de 
Minas Gerais e institui as 
carreiras que especifica, 
desvencilhando essa área 
da Polícia Civil. O proje-
to também foi analisado 
pela CCJ nesta terça (14).

Semana Nacional de 
Trânsito será aberta nesta 

sexta-feira, em Teófilo Otoni
A Semana Nacional 

de Trânsito será aberta 
oficialmente pela 15ª Cia 
de Polícia Militar Rodo-
viária, nesta sexta-feira 
(17/09), às 8h, quando será 
realizada operação com 
diversas ações, visando 
conscientizar os motoristas 
e toda a sociedade sobre os 
cuidados necessários que 
se deve ter para garantir 
a segurança no trânsito. 
A Semana Nacional de 
Trânsito (SNT) é comemo-
rada anualmente entre os 
dias 18 e 25 de setembro.

Neste ano de 2021, 
terá como tema proposto 
pelo CONTRAN: "No 
trânsito, sua responsabili-
dade salva vidas", a fim de 
promover ações e debates 
sobre a responsabilidade 
de cada um dos atores do 
trânsito, com o intuito de 
reduzir mortes e lesões, 
considerando que os si-
nistros no trânsito cons-

tituem uma das maiores 
causas de morte no mundo.

A 15ª Cia de Polícia 
Militar Rodoviária, com 
sede em Teófilo Otoni, vai 
desenvolver ao longo de 
toda a semana, diversas 
operações nas rodovias que 
abrangem a sua área de atua-
ção, e demais ações preven-
tivas, juntamente com os 
outros órgãos de segurança 
pública e SEST SENAT.

No lançamento da 
campanha, em Teófilo 
Otoni serão concedidas 
entrevistas nos veículos 
de comunicação para de-
bater maciçamente o tema, 

haverá comando educati-
vo com participação de: 
DER, SEST SENAT, PRF, 
Polícia Militar Rodovi-
ária, Corpo de Bombei-
ros, 19º BPM e SAMU.

No decorrer das ações, 
equipes do Corpo de Bom-
beiros vão fazer simulação 
de acidentes, na Praça Tira-
dentes, para chamar atenção 
da sociedade sobre os riscos 
no trânsito caso os usuários 
desrespeitem as normas de 
trânsito. “Polícia Militar 
Rodoviária: Os anjos da 
guarda dos caminhos de 
Minas”. (Assessoria de co-
municação, 15ª Cia PM Rv).
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Opinião/Gerais

MGC-418 volta a 
receber carretas - O co-
mandante do 1º Pelotão da 
15ª Cia Polícia Militar Ro-
doviária, tenente Reinaldo 
Martins, informou que a 
população já pode perceber 
a circulação de carretas 
de transporte de eucalip-
tos com três unidades, na 
modalidade Tritrem, na 
MGC-418, a conhecida 
Estrada do Boi, sentido 
Teófi lo Otoni ao Estado da 
Bahia. Os veículos podem 
chegar a aproximadamente 
30 metros de comprimento. 
Nos locais devidamente 
sinalizados, autorizando as 
ultrapassagens, o motorista 
deve analisar a extensão 
do trecho, a velocidade da 
carreta e a força do seu veí-
culo, para não correr riscos 
de não conseguir realizar 
a manobra em segurança 
e deparar com outro veí-
culo em sentido contrário 
próximo a curva. (Diário 
Tribuna – Teófi lo Otoni)

Técnicos debatem 
volta às aulas - Técnicos 
da Superintendência Re-
gional de Saúde de Teófi lo 
Otoni se reuniram com 
representantes da Supe-
rintendência Regional de 
Ensino para discutirem 
sobre a retomada das aulas 
presenciais. Segundo o di-
rigente regional de Saúde, 
Ivan Santana, o motivo 
do encontro foi alinhar as 
ações entre a saúde e a edu-
cação, para que o retorno 
às aulas presenciais seja 
realizado de forma segura. 
O superintendente regional 
de Ensino, Raphael Neves, 
informou que desde 2020, 
as instituições públicas es-
taduais de ensino iniciaram 
o processo de organização e 
adaptação dos espaços físi-
cos, conforme estabelecido 
no protocolo sanitário das 
duas Secretarias. (Diário 
Tribuna – Teófi lo Otoni)

Procon multa a Co-
pasa - A Copasa foi multa-
da em mais de R$ 1 milhão 

pelo Procon de Patos de 
Minas na segunda-feira, 
13. A ação foi motivada 
pela desobediência e pelo 
desabastecimento de água 
na cidade por parte da 
companhia. Na sexta-feira, 
a companhia já havia sido 
notifi cada a restabelecer o 
fornecimento e a responder 
ao órgão de defesa do con-
sumidor em até 24 horas, 
mas nenhuma das medidas 
foi cumprida. O valor da 
multa é proporcional aos 
lucros da empresa, basean-
do-se em relatório da Arsae 
de 2020. (Folha Patense)

Balança comercial de 
Minas avança 60% - O 
saldo da balança comercial 
de Minas Gerais continua 
sendo beneficiado pelo 
aumento das exportações 
com a valorização do dólar 
frente ao real. Em agosto, o 
superávit foi de US$ 2,693 
bilhões, crescimento de 
mais de 60% em relação ao 
saldo apurado no mesmo 
mês do ano passado: US$ 
1,666 bilhão. Os dados 
são da Secretaria Especial 
de Comércio Exterior e 
Assuntos Internacionais 
(Secint) do Ministério da 
Economia. O resultado é 
impulsionado pelo avanço 
de 68,2% nas exporta-
ções mineiras em agosto, 
ante igual intervalo do ano 
passado. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

Projeto conduz vi-
sitas - A primeira estação 
ferroviária do Vale do Aço, 
a Estação Ferroviária de 
Pedra Mole foi fundada 
em 1922, às margens do 
rio Piracicaba, entre os 
bairros Cariru e Castelo, 
em Ipatinga. Tombada pelo 
patrimônio histórico e cul-
tural de Ipatinga, as Ruínas 
da Estação Pedra Mole 
recebem, a partir do próxi-
mo domingo, 19, o projeto 
“Estação das Artes”, que 
propõe uma agenda de 
atividades artísticas e cul-
turais, com visitas guiadas 

gratuitas, visando resgatar 
a memória do patrimônio 
cultural de Ipatinga, in-
centivando a comunidade 
conhecer parte importante 
da história do Vale do Aço. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Copasa deixa Paraíso 
sem água - Moradores de 
alguns bairros em São Se-
bastião do Paraíso amanhe-
ceram na segunda-feira, 
13, com o quarto dia sem 
nenhuma gota de água na 
torneira de suas casas. A 
Copasa informou inicial-
mente que a queda de uma 
árvore na rede elétrica fez 
com que as bombas que 
fazem a sucção de água 
no rio Santana parassem 
de funcionar. O vereador 
Vinício Scarano Pedroso 
fez boletins de ocorrên-
cias e prometeu que iria 
acionar a Agência Regu-
ladora dos Serviços de 
Água e Esgoto. O prefeito 
Marcelo Morais afirmou 
que tomará providências 
enérgicas em relação à Co-
pasa. (Jornal do Sudoeste 
– São Sebastião do Paraíso)

PJF revoga permis-
são para uso de grêmio
- A Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF) revogou a per-
missão de uso dos terrenos 
onde está localizada a sede 
do Grêmio Recreativo Es-
cola de Samba Unidos do 
Ladeira. Em nota, a Admi-
nistração Municipal aponta 
que, conforme denúncia, o 
terreno está sendo utilizado 
para exploração econô-
mica por um particular. A 
revogação foi publicada, 
neste fim de semana, no 
Diário Ofi cial Eletrônico 
do Município, por meio 
do Decreto 14.757/2021. A 
área de 333,58 metros qua-
drados entre a Rua Maria 
Perpétua e a Avenida Bra-
sil foi concedida “a título 
gratuito e caráter precário” 
pelo próprio Município à 
agremiação em 1990 – Por-
taria 1/90-SM-S. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Rede de Notícias

América viaja nesta sexta-
feira (17) para Manhuaçu

Por Humberto Barbosa

Para cumprir a rodada 
número dois do Cam-
peonato Mineiro da Se-
gunda Divisão, o Améri-
ca viaja nesta sexta-feira 
(17), para a cidade de 
Manhuaçu, onde enfrenta 
o Boston City daquela 
cidade. Na outra semana, 
domingo, dia (26), às 10 
horas, recebe em casa o 
Betis, de Ouro Branco. 
Ainda incerto se esse jogo 
será em Teófi lo Otoni ou 
em Governador Valada-
res, nem se terá público.

O clube descansa na 
quarta rodada e volta a 
jogar na quinta. Os jogos 
da segunda rodada são: 
Inter de Minas x Araxá, 
em Itaúna. Poços de Cal-
das x Figueirense, em 
Poços de Caldas. Ube-
raba x Patrocinense, em 
Uberaba. Boston City x 
América, em Manhuaçu, 
Varginha x Atlético Três 
Corações, em Varginha, 
Contagem x Manchester, 
em Ouro Branco, Figuei-
rense em São João Del Rei.

Percebemos que ou-
tros clubes também es-
tão jogando fora de casa. 
América em Governador 
Valadares, Inter de Minas 
em Itaúna, Contagem em 
Ouro Branco, Atlético 
Três Corações em São 
Sebastião da Bela Vista. 
Já terminaram as refor-
mas do Estádio Nassri 
Mattar de Teófi lo Otoni, 
falta apenas a segunda 
vistoria dos técnicos da 
Federação Mineira de Fu-
tebol para liberar o campo, 
e o prefeito autorizar a 
presença de torcedores 
no jogo América x Betis. 
Os treinos do América 
acontecem nos campos 
do Concórdia, do América 
e na sede campestre do 
Automóvel Clube. Não 
sabemos se será autorizada 
presença de torcedores em 

Quatro jogadores contratados pelo América: Adalberto, 
Rafi nha, Junior Lemos e Magalhães

Manhuaçu, para assistir 
Boston City x América.

Foram contratados 
pelo América, atletas roda-
dos nos módulos I e II e na 
própria segunda divisão. 
Carciano tem 40 anos, 
fez o gol da vitória contra 
Contagem em Governador 
Valadares e defendeu vá-
rias bolas em direção ao 
goleiro Robert. Adalberto 
tem 34 anos, excelente 
jogador. Rafi nha tem 35, 

Junior Lemos tem somente 
28 e Magalhães tem 32 
anos. Os titios incentiva-
ram e deram suporte aos 
garotos. O América tem 
tudo para dar certo, e pode 
até abrir portas e janelas 
para que os mais jovens 
deixem os seus casulos 
e possam produzir sedas 
das melhores qualidades. 
Tem muitos atletas da 
terrinha que alçaram voos 
para os grandes clubes. 
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Segurança Pública
Homem é morto a 

tiros em via pública de 
Águas Formosas

PM prende autor de 
roubo e recupera celular 

subtraído da vítima
Polícia Militar apreende 
arma de fogo e drogas 
em Serra dos Aimorés 

O crime aconteceu na 
terça-feira (14/09), na Ave-
nida Bias Fortes, Bairro 
Mário Caires, em Águas 
Formosas. A Polícia Mi-
litar foi acionada, os mi-
litares depararam com a 
vítima caída no chão, com 
várias perfurações na cabe-
ça. A equipe do SAMU que 
já estava no local constatou 
o óbito. Segundo a PM, vá-

Novo Cruzeiro - Na 
quarta-feira (15/09), por 
volta das 23h, a Polícia Mi-
litar recebeu informações 
que uma mulher teria aca-
bado de ser vítima de roubo 
após sair do seu trabalho e 
deslocar-se à sua residência, 
na cidade de Novo Cruzeiro.

Os militares foram 
ao local, fizeram contato 
com a vítima, ela disse 
que após encerrar o seu 
expediente na sorveteria 
onde trabalha, deslocou-se 
à sua casa, sentou-se na 
calçada e começou a mexer 
no seu aparelho celular, 
quando foi surpreendida 
por um cidadão que to-
mou o seu celular, empur-
rando-a no chão, causan-
do-lhe lesões corporais.

Após o roubo, o autor 
fugiu sentido a um mata-
gal, os militares fizeram 

rias pessoas que passavam 
pelo local, questionados, 
não quiseram falar o que 
souberam ou o que teriam 
visto, mas foram orien-
tadas a colaborar com a 
justiça caso tenham infor-
mação relevante sobre o 
fato, mesmo que por meio 
de denúncias anônimas.

Momentos depois, a 
PM recebeu várias infor-
mações anônimas de pes-
soas que teriam presencia-
do o crime e relataram que 
um veículo Parati de cor 
prata teria sido visto com 
dois ocupantes. A PM rece-
beu os nomes do motorista 
e do passageiro, ambos de 
18 anos, qualificados na  
ocorrência. Denunciantes 
disseram ainda, que viram 
o passageiro desembarcan-
do do veículo e efetuando 

os disparos de arma de 
fogo contra a vítima Junior 
Costa de Jesus, de 29 anos, 
e entrou novamente no 
veículo que deixou o local.

O atirador ainda foi 
visto descer novamente 
do veículo e entrar em 
um matagal. Os militares 
cercaram o local, e num 
determinado momento ele 
saiu, deparou com a equi-
pe e fugiu novamente. Os 
militares fizeram várias 
diligências, os suspeitos 
não foram localizados, mas 
continuam as buscas para 
localizá-los. A perícia téc-
nica da Polícia Civil esteve 
no local, e após os trabalhos 
de praxe o corpo de Junior 
Costa de Jesus foi enca-
minhado ao IML para ser 
necropsiado. (Ocorrência 
registrada pela PMMG).

rastreamentos, e ele foi 
localizado na casa de sua 
namorada, preso em fla-
grante delito, e o celular 
da vítima recuperado. Se-
gundo a sua namorada, 
somente o recebeu porque 
não tomou conhecimento 
do crime que ele praticou.

O autor, que segundo 
a PM, possui várias pas-
sagens pela polícia por 

roubos, inclusive no estado 
de São Paulo, foi preso e 
conduzido à delegacia de 
Polícia Civil de Teófilo Oto-
ni, junto com o bem subtra-
ído, para as providências de 
polícia judiciária. Equipe: 
tenente Thalles, cabo Fi-
gueira e soldado Calixto. 
(Informações/Foto: tenente 
Thalles Dohler Schutte, co-
mandante da 232ª Cia PM).

Polícia Civil prende autor 
de violência doméstica na 

cidade de Itambacuri
A Polícia Civil de Mi-

nas Gerais, por meio da 5ª 
Delegacia de Polícia Civil 
de Itambacuri, localizou e 
prendeu nesta quarta-feira 
(15/09/21), na cidade de 
Itambacuri, M.A.S.P.F., 
de 28 anos, autor de cri-
mes envolvendo violência 
doméstica ocorridos em 
2016, 2019 e 2020. O 
delegado de Itambacuri, 
dr. Eduardo Gil, informa 
que, “a ordem judicial de-
terminando a segregação 
preventiva da liberdade 
do nacional M.A.S.P.F. 
foi deferida nos autos dos 
processos judiciais, nos 
quais figuraram como ví-
timas: C.R.S. de 36 anos 
e E.A.S.S. de 15 anos”.

Segundo o delega-
do, os procedimentos 
policiais instaurados 
apuraram a prática dos 
ilícitos penais de lesão 

corporal, vias de fato e 
descumprimento de me-
didas protetivas, sendo 
estas deferidas no curso 
das investigações. O autor 
foi localizado e abordado 
pelas equipes policiais, 
recebendo voz de prisão e 
sendo conduzido à unida-
de policial para a formali-
zação do procedimento e, 
logo após, foi encaminha-
do ao presídio de Itam-
bacuri, onde permanece 

à disposição da justiça.
Participaram da 

operação: dr. Eduardo 
Gil (Delegado de Polí-
cia), Anderson, Cristiano 
e Glauzelanio (Investi-
gadores de Polícia), e 
Emídio (Escrivão de Po-
lícia). "A Polícia Civil 
fazendo de Minas Gerais 
o melhor lugar pra se 
viver!". (Informações: 
PCMG, dr. Eduardo Gil/ 
Imagem: ilustrativa).

Durante diligências 
para tentar localizar os 
suspeitos do crime de 
homicídio ocorrido na 
tarde da última segunda-
-feira (13/09), na cidade 
de Serra dos Aimorés, a 
Polícia Militar compa-
receu na Rua Acre onde, 
segundo informações, um 
dos suspeitos do crime 
estaria homiziado. Ao 
chegarem à residência, 
um indivíduo, ao avistar 
a PM, tentou fugir, mas 
foi contido e abordado.

Foram realizadas bus-
cas no local, sendo loca-
lizadas 02 armas de fogo 
de fabricação artesanal, 
01 tablete e 148 pedras 

de substância semelhante 
ao crack e 01 balança de 
precisão, além de diversas 
embalagens comumente 
utilizadas para embalar 
drogas. O suspeito foi 

encaminhado para a dele-
gacia de Polícia Civil com 
o material apreendido. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Junior Costa de Jesus, 
de 29 anos, vítima
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Após denúncia Polícia Militar 
apreende drogas e prende 

suspeitos em Carlos Chagas
Durante operação da 

Polícia Militar, na terça-
-feira (14/09), na cidade 
de Carlos Chagas, os mili-
tares receberam denúncia 
informando que um indi-
víduo estaria traficando 
drogas na Rua Machado 
de Assis, Bairro Cruzeiro, 
e que estaria na compa-
nhia de alguns menores. 
Os militares foram ao lo-
cal, quando os indivíduos 
perceberam a presença 
da PM tentaram fugir, 
mas foram alcançados.

Após buscas no lo-
cal e no imóvel onde os 
suspeitos estavam, a PM 
localizou 54 buchas e 01 
tablete de substância se-
melhante à maconha, 08 
pinos de substância se-
melhante à cocaína e 01 
balança de precisão. Os 
seis envolvidos foram en-
caminhados para a dele-
gacia de Polícia Civil com 
o material apreendido. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).
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