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Wagner Penna
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PM apreende drogas 
durante patrulhamento 
na cidade de Nanuque
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Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

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

Homem é encontrado 
morto enrolado e amarrado 

no Bairro São Cristóvão

A Polícia Militar foi acionada no sábado (09/10), por volta das 6h da manhã, e foi 
até a Rua Alameda Calisto, estrada vicinal ao lado da Calisto Diesel, no Bairro São 
Cristóvão, em Teófilo Otoni, onde estava o corpo de um homem enrolado em um len-
çol branco e lona preta, com as pernas amarradas, apresentando manchas de sangue na 
altura da cabeça. O corpo foi localizado por transeuntes às margens da via. Página 2

Hospital Bom Samaritano 
de Teófilo Otoni comemora 

100 anos de existência

Na terça-feira (05/10/21) o Hospital Bom Samaritano de Teófilo Otoni comemorou 100 
anos, um século se dedicando a cuidar da saúde da população de forma universal e gratuita 
(100% SUS). Para comemorar a data foi realizado um culto ecumênico, na área de recep-
ção do hospital, às 16h, com presença de diretores, funcionários e convidados. Página 2

Estão abertas as inscrições 
para o mutirão “Direito a 

Ter Pai” de 2021
A Defensoria Pública 

do Estado de Minas Gerais 
(DPMG) está com inscri-
ções abertas para o Mutirão 
“Direito a Ter Pai 2021”. 
Os interessados em parti-
cipar devem ficar atentos 
quanto ao período de ins-
crição, que vai de 20/09 a 
22/10. A iniciativa anual da 
DPMG busca o exercício 
do direito à paternidade, 
além de fomentar a estrutu-
ração da família... Página 2
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Cidade
Estão abertas as inscrições 
para o mutirão “Direito a 

Ter Pai” de 2021
A Defensoria Pú-

blica de Minas Gerais 
(DPMG) está com ins-
crições abertas para o 
Mutirão “Direito a Ter 
Pai 2021”. Os interessa-
dos em participar devem 
ficar atentos ao período 
de inscrição, que vai de 
20/09 a 22/10. A iniciati-
va anual da DPMG bus-
ca o exercício do direito 
à paternidade, além de 
fomentar a estruturação 
da família, principal re-
ferência na formação de 
vínculos de afetividade, 
sociabilidade e identida-
de das crianças. O Muti-
rão já realizou quase 60 
mil atendimentos desde 
sua primeira edição em 
2011. Belo Horizonte 
e mais 55 unidades no 
interior do estado par-
ticipam da iniciativa. 
Devido à pandemia de 
Covid-19, em algumas 
unidades as inscrições 
e o atendimento do Mu-
tirão serão realizados 
de forma remota e, em 
outras, presencialmente.

Teófilo Otoni - A 
coordenadora do mu-
tirão Direito a Ter Pai 
2021 em Teófilo Otoni, 
defensora pública, dra 
Isadora Vieira, destaca 
que é um programa já 
tradicional da Defen-
soria, e infelizmente, 
devido à pandemia da 
Covid-19, no ano pas-
sado não foi realizado o 
mutirão, e este ano será 
retornado, mas ainda 
devido a pandemia em 
um novo formato. O 
evento não será feito em 
um dia como sempre foi. 
Neste ano também serão 
descentralizadas as ins-
crições nas 7 cidades que 
pertencem à comarca: 
Teófilo Otoni, Ataléia, 
Novo Oriente de Minas, 
Ouro Verde de Minas, 
Pavão, Poté e Ladainha.

Em Teófilo Otoni as 
inscrições podem ser fei-
tas na sede da Defensoria 
Pública, e as pessoas in-
teressadas deverão levar 
seus documentos pesso-
ais, principalmente a cer-
tidão de nascimento sem 
o pai registrado. O ins-
crito será informado do 
dia e horário que deverá 
comparecer no laborató-
rio para fazer o exame de 
DNA. “Infelizmente nós 
não vamos fazer a negató-
ria de paternidade, que é 
para aquelas pessoas que 
já tem o pai registrado. 
Esse mutirão é para quem 
não tem pai registrado, 
seja ele menor ou maior 
de idade, sendo menor 
deve estar acompanha-
do por um responsável 
legal. O pai que quiser 
fazer o reconhecimento 
espontâneo também pode 
participar do mutirão, 
ele deve ir à defensoria 
pública e fazer sua inscri-

ção”, disse a dra. Isadora.
A defensora frisa que 

qualquer pessoa pode 
participar do mutirão, 
independentemente de 
condição financeira, não 
precisa comprovar renda. 
“Quem não tiver o seu 
pai no registro de nasci-
mento pode participar, 
não vamos fazer nenhum 
tipo de investigação so-
cial, porque o direito a 
ter pai é essencial. Todo 
cidadão tem direito a 
ter um pai registrado na 
sua certidão, ter um pai 
reconhecido, ter os seus 
direitos de filho, os di-
reitos hereditários, então 
não vamos fazer essa dis-
tinção”. Ela lembra que é 
tudo gratuito, exames ou 
serviços jurídicos se pre-
cisar, como um acordo ou 
ação. Inscrições em Teó-
filo Otoni: na Defensoria 
Pública, Avenida Júlio 
Rodrigues, nº 920, Ma-
rajoara, ao lado da lagoa.

Hospital Bom Samaritano 
de Teófilo Otoni comemora 

100 anos de existência

Homem é encontrado 
morto enrolado e amarrado 

no Bairro São Cristóvão

A Polícia Militar foi 
acionada neste sábado 
(09/10), por volta das 6h 
da manhã, e foi até a Rua 
Alameda Calisto, estrada vi-
cinal ao lado da Calisto Die-
sel, no Bairro São Cristó-
vão, em Teófilo Otoni, onde 
estava o corpo de um ho-
mem enrolado em um lençol 
branco e lona preta, com as 
pernas amarradas, apresen-
tando manchas de sangue 
na altura da cabeça. O cor-
po foi localizado por tran-
seuntes às margens da via.

Os militares isolaram o 
local e acionaram a perícia 
técnica da Polícia Civil, e 
após os trabalhos periciais 
o corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Le-
gal, para ser necropsiado. 
Informações preliminares 
da perícia apontam que a 
vítima teria sido atingida 
por disparos de arma de 
fogo, apresentando perfu-
rações na cabeça e corpo, 
e teria sido alvejada em 
local diverso do encontrado. 
A vítima foi identificada 

como sendo Vinícius Sou-
za de Jesus, de 28 anos.

Familiares de Vinícius 
foram ao IML, fizeram o 
reconhecimento do corpo 
e apresentaram os docu-
mentos necessários para a 
sua identificação. Os mi-
litares fizeram consulta 
no sistema informatizado 
da PMMG e constataram 
que havia um mandado 
de prisão contra ele, ex-
pedido pela comarca de 
Araçuaí/MG. (Informações: 
PMMG/ Foto: Divulgação).

Na terça-feira (05/10/21) 
o Hospital Bom Samaritano 
de Teófilo Otoni comemo-
rou 100 anos de existência, 
um século se dedicando a 
cuidar da saúde da popu-
lação de forma universal 
e gratuita (100% SUS). 
Para comemorar esta data 
foi realizado um culto ecu-
mênico, na área de recep-
ção do hospital, às 16h.

Durante  es tes  100 
anos, não só os diretores 
e servidores, mas toda a 
população tem muito o que 
comemorar, sendo um mar-
co na história do hospital, 
desde o ano de 2017, ser 
referência no tratamento 
oncológico, sendo atendi-
das diferentes categorias 
como Mama, Urologia, 
Proctologia, Gerais (esô-
fago, gástrico, etc.), tendo 
acesso ao atendimento on-
cológico todo o pacien-
te com forte suspeita de 
câncer ou com o diagnós-

tico final desta patologia.
Enfrentamento da co-

vid-19 - Outro fato impor-
tante é que no ano de 2020 
quando surgiram os casos 
de Covid-19 em todo o 
mundo, o Hospital Bom Sa-
maritano, em Teófilo Otoni, 
foi pioneiro no atendimento 
aos pacientes acometidos 
pela doença na região. O 
HBS ofertou os primeiros 
leitos de UTI/COVID, com 
um total de 2.138 pacien-
tes internados na unidade 
de terapia intensiva (da 
implantação até os dias de 
hoje), e os leitos clínicos 
com 608 atendimentos.

Linha do tempo - No 
dia 5 de outubro do ano 
de 1921 foi instalado em 
Teófilo Otoni um novo 
hospital. No decorrer da 
sua história, foi chamado 
de Hospital São Vicente 
de Paulo e também admi-
nistrado por um grupo de 
vicentinos. Já na década 

de 80 a instituição ficou 
conhecida como referência 
no tratamento da tubercu-
lose. Mas, com a falta de 
recursos para gerir o Hos-
pital São Vicente, viu-se 
na iminência de fechar as 
portas. Após, algumas pro-
postas e acordos políticos e 
empresariais, a instituição 
hospitalar foi reestruturada 
e passou a ser o Hospital 
Bom Samaritano de Teófilo 
Otoni. Atualmente, a As-
sociação Beneficente Bom 
Samaritano presta serviços 
de média e alta complexida-
de, de caráter público, com 
atendimento 100% SUS.

HBS em números - 
2017 a 2021, municípios 
beneficiados: Pactuação 
oncológica: 64. Abrangên-
cia total: 121. São 14% dos 
municípios mineiros. Pa-
cientes atendidos: 429.802. 
Quimioterapias: 9.553. 
(Informações/Fotos: as-
sessoria de comunicação).

Defensora Pública em Teófilo Otoni, dra Isadora Vieira

Inscrições podem ser feitas na Defensoria Pública 
em Teófilo Otoni, no Bairro Marajoara



3Quarta-feira, 13 de outubro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais
Auxílio emergencial 

beneficiará mais de 1 
milhão de famílias

O auxílio emergen-
cial do Força-Família será 
pago a pessoas em con-
dições de extrema pobre-
za no período de 14 a 29 
de outubro. O benefício é 
resultado de um trabalho 
que os deputados estadu-
ais mineiros iniciaram em 
janeiro deste ano, quando 
foi lançado o Recomeça 
Minas, plano da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) para recuperar o 
desenvolvimento econô-
mico e social do Estado.

Em abril, ao longo de 
16 encontros que contem-
plaram todas as regiões mi-
neiras, a Assembleia reuniu 
representantes dos setores 
prejudicados pela pandemia 
de Covid-19 e lideranças 
políticas para recolher su-
gestões de aprimoramento 
do plano, contido no Pro-
jeto de Lei (PL) 2.442/21, 
de autoria coletiva dos 
77 deputados e que tinha 
como primeiro signatário 
o presidente da ALMG, 
deputado Agostinho Patrus. 

Esse projeto, após ser 
amplamente debatido com 
a sociedade e aprimorado 
pelos deputados e depu-
tadas, deu origem à Lei 
23.801, publicada no dia 
22 de maio. Entre outras 
inovações, a norma facilitou 
a regularização de dívidas 
tributárias, direcionando 
os recursos obtidos para 
a desoneração fiscal e o 
financiamento dos setores 
econômicos mais impacta-
dos pela crise econômica 
decorrente da pandemia. 

Mas essa legislação 
também trouxe um impor-
tante avanço para assegurar 
a dignidade e a cidadania 
das pessoas em situação de 
extrema pobreza: o Força-
-Família. Trata-se de um au-
xílio no valor de R$ 600,00, 
a ser pago em parcela única 
a famílias com renda men-
sal de até R$ 89,00 por pes-
soa, inscritas no Cadastro 
Único para Programas So-
ciais (CadÚnico). A medida 
deve beneficiar mais de um 
milhão de famílias mineiras.

Legislativo buscou 
minimizar impactos da 
pandemia - O presiden-
te da ALMG, deputado 
Agostinho Patrus, lembra 
que os parlamentares ti-
veram a sensibilidade de 
considerar as necessidades 
mínimas dessas famílias, 
que precisam de comida 
no prato enquanto buscam 
oportunidades e emprego. 
“O Força-Família foi criada 
a partir do entendimento 
de que é preciso amparar 

as famílias mineiras. É uma 
ação urgente. Muitos sofrem 
com a fome, o desemprego e 
a pobreza. O Força-Família 
vai reduzir o sofrimento 
dessas pessoas e dar-lhes um 
mínimo de alento”, afirma o 
presidente da ALMG. Não 
obstante as necessidades 
urgentes das pessoas vulne-
ráveis no contexto de crise 
econômica agravada pela 
pandemia, a data de início 
do pagamento do Força-Fa-
mília foi adiada por solicita-
ção do Governo do Estado. 

Conforme a Lei 23.801, 
a data limite para pagamento 
do benefício seria 1º de agos-
to. Porém, o Executivo esta-
dual alegou posteriormente 
que seria melhor fazer esse 
repasse após o encerramento 
do auxílio emergencial do 
governo federal. Assim, o 
início dos pagamentos foi 
adiado para 1º de novembro.

Calendário - De acordo 
com o calendário do auxílio 
emergencial Força-Família, 
publicado na última semana 
pelo Executivo, a data foi 
antecipada por uns dias e 
os pagamentos agora serão 
feitos de maneira escalonada 
entre 14 e 29 de outubro. 
Terão prioridade para re-
ceber o auxílio às famílias 
que não têm o benefício do 
programa Bolsa Família e 
as famílias constituídas por 
mães solteiras e seus filhos.

Repasses – Nos últimos 
anos, a ALMG aprovou ou-
tras medidas emergenciais 
em situações que exigiam 
uma resposta efetiva do Le-
gislativo. Em julho, foi san-
cionada a Lei 23.830, que au-
torizou o uso de recursos do 
acordo judicial firmado com 
a Vale pelo rompimento da 
barragem da mineradora em 
Brumadinho (Região Metro-
politana de Belo Horizonte).

Graças ao trabalho da 
Assembleia, foram incluí-
dos no chamado acordo da 
Vale o repasse proporcional 
de R$ 1,5 bilhão a todos os 
municípios mineiros, direta 
ou indiretamente afetados 
pela tragédia, e de R$ 84,5 
milhões para o combate 

à pandemia de Covid-19 
e à assistência a pessoas 
e segmentos em situação 
de vulnerabilidade social. 

Os beneficiários da ini-
ciativa são a Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG), a Rede Cuidar, o 
programa Bolsa Reciclagem, 
o Hospital da Baleia, o Insti-
tuto Mário Penna e o Comitê 
PopRua. Os recursos vão 
possibilitar, além da pesquisa 
para a produção de vacinas, 
a ampliação do atendimento 
pelo SUS nos referidos hos-
pitais e o financiamento de 
ações voltadas para famílias 
em situação de vulnerabili-
dade, a população de rua e 
catadores de materiais reci-
cláveis. Ainda no início da 
pandemia, outra iniciativa 
da Assembleia de grande 
repercussão foi a destinação 
de aproximadamente R$ 300 
milhões, provenientes do 
remanejamento de emendas 
parlamentares, para o enfren-
tamento da doença no Esta-
do, por meio da Lei 23.632, 
sancionada em abril de 2020. 

Para garantir o acesso 
dos cidadãos de baixa renda a 
descontos nas contas de água 
e energia durante a pande-
mia, os parlamentares tam-
bém aprovaram a concessão 
automática desses descontos 
na tarifa social de ambos os 
serviços para famílias ins-
critas no CadÚnico. Dessa 
forma, com a entrada em vi-
gor das Leis 23.670 e 23.671, 
foram afastados todos os 
obstáculos burocráticos para 
o exercício de um direito já 
assegurado pela legislação.

Também merece desta-
que norma que determinou 
a utilização de recursos do 
Fundo Especial para a In-
fância e Adolescência (FIA) 
para minimizar os efeitos da 
pandemia sobre essa par-
cela da população. Serão 
priorizadas ações como a 
proteção contra a violência 
intrafamiliar e a garantia 
de segurança alimentar e 
nutricional de crianças e 
adolescentes, inclusive aque-
les que vivem em povos e 
comunidades tradicionais.

Benefício à população vulnerável foi idealizado pelos parlamentares 
durante as discussões do plano Recomeça Minas

Durante três dias, ficam proibidas comemorações 
no âmbito da Assembleia Legistativa de Minas Gerais

Brasil registra 600 mil 
mortes por Covid e 
ALMG decreta luto

O presidente da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), 
deputado Agostinho Pa-
trus, decretou luto oficial 
de três dias no âmbito do 
Parlamento Mineiro, em 
razão das mais de 600 
mil mortes provocadas 
pela Covid-19 no Brasil. 

O decreto passou a 
vigorar a partir de sexta-
-feira (08/10/21) e foi 
publicado na edição de 
sábado (09) do Diário 
do Legislativo. Durante 
o período de luto oficial 

ficaram proibidas come-
morações de qualquer na-
tureza na ALMG. As ban-
deiras de Minas Gerais e 
de Belo Horizonte ficaram 
hasteadas a meio-mastro 
no Hall das Bandeiras da 
Assembleia, em memó-
ria e respeito às vítimas.

“O Brasil ultrapassa a 
desoladora marca de 600 
mil mortos por Covid-19. 
600 mil pessoas. 600 mil 
vidas perdidas. Uma pan-
demia que, além de mortes 
evitáveis, deixa metade da 
população em insegurança 

alimentar e mais de 14 
milhões de desemprega-
dos”, afirmou Agostinho 
Patrus. “Somos solidários 
a essa dor e continuamos 
trabalhando para que todos 
possamos superar esse mo-
mento tão difícil. Nossas 
orações às famílias dos que 
se foram. Em homenagem 
à memória das vítimas, a 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais decreta 
luto oficial de três dias”, 
completou o presidente 
da ALMG. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).

Informe Epidemiológico 
Coronavírus 11/10/2021

Até o momento foram 
2.159.712 casos confir-
mados*. Estão em acom-
panhamento* 28.478 ca-
sos e são 2.076.228 ca-
sos recuperados**. Es-
tão confirmados 55.006 
óbitos. Nas últimas 24h 
foram confirmados 941 
casos positivos e 10 óbitos.

 *Total de casos con-
firmados: soma dos casos 
confirmados, que não evolu-
íram para óbito e dos óbitos 
confirmados por covid-19. 

**Casos em acom-
panhamento: casos con-

firmados de covid-19, que 
não evoluíram para óbito, 
cuja condição clínica per-
manece sendo acompa-
nhada ou aguarda atuali-
zação pelos municípios.

 ***Casos recupera-
dos: casos confirmados de 
covid-19 que receberam alta 
hospitalar e/ou cumpriram 
isolamento domiciliar de 
14 dias sem intercorrências.

 Óbitos confirmados: 
óbitos confirmados para 
covid-19. Dados parciais, 
sujeitos a alterações. Atu-
alizado em 11/10/2021. 

(Fonte: COES MINAS/
COVID-19 /SES-MG) .

Considerando que o 
Ministério da Saúde clas-
sificou todo o país como 
transmissão comunitária, 
além da necessidade de qua-
lificar as informações sobre 
a circulação do coronavírus 
em Minas Gerais, desde 
23/3/2020, o Boletim In-
formativo Diário Covid-19 
publica o detalhamento ape-
nas dos casos confirmados.

Mais informações para 
a imprensa: Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MG)

O Força-Família foi instituído pelo Recomeça Minas, plano 
da Assembleia para a recuperação socioeconômica do Estado 

(Arquivo ALMG - Foto: Clarissa Barçante)



4 Quarta-feira, 13 de outubro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais

Leia e assine 
DIÁRIO 

TRIBUNA
Telefone: 

(33) 98851-0806

Resultado do 13º Concurso 
Estadual do Queijo Minas 
Artesanal será anunciado 

no dia 20 de outubro

Uma festa para os sen-
tidos. Este foi o clima do 
julgamento dos concorren-
tes ao prêmio de melhor 
Queijo Minas Artesanal 
de 2021. O evento foi re-
alizado nesta quarta-feira 
(06/10), no restaurante 
escola do Senac Minas, no 
Centro da capital mineira. 
O corpo de 35 jurados era 
bem diverso, composto 
por profissionais de várias 
áreas, mas com uma carac-
terística em comum, pois 
entendem muito quando 
o assunto é queijo. Com 
as iguarias dispostas lado 
a lado, foi possível perce-
ber as muitas nuances de 
cores, texturas, aromas e 
sabores, que variam em 
função do clima e do solo 
de cada região, além das 
técnicas de produção, pas-
sadas de geração a geração.

A comissão organi-
zadora do 13º Concurso 
Estadual do Queijo Minas 
Artesanal recebeu 133 
inscrições, das oito regiões 
caracterizadas como pro-
dutoras do Queijo Minas 
Artesanal (Araxá, Campo 
das Vertentes, Canastra, 
Cerrado, Serras da Ibitipo-
ca, Serra do Salitre, Serro e 
Triângulo Mineiro). Foram 
inscritos também queijos 
dos municípios de São João 
Evangelista, Guanhães, 
Entre Rio de Minas e Por-
teirinha, que estão fora 
das regiões caracterizadas, 
mas todos são registrados 
junto ao Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA).

O Concurso Estadual 
do Queijo Minas Artesanal 
é promovido pelo Governo 
do Estado, por meio da 
Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais 
(Emater-MG), vinculada à 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
com o objetivo de estimu-
lar a produção de queijos 
de qualidade, promover 
a divulgação entre con-
sumidores e incentivar a 
legalização das queijarias.

A competição foi re-
alizada em duas fases. Na 
etapa regional, na parte da 
manhã, foram avaliados, 
separadamente, por região, 
todos os queijos inscritos. 
Os que obtiveram maiores 
pontuações de cada grupo 
foram selecionados para 
a etapa estadual, durante 
a tarde, que contou com 
39 exemplares. Nesta fase 
final, o júri técnico, for-
mado por estudiosos da 

produção queijeira e por 
profissionais com ampla 
experiência na área, avalia-
ram os queijos sem saber 
a que região pertenciam.

“Os jurados recebem 
os queijos apenas com uma 
numeração, sem determinar 
quem são os produtores. São 
avaliados cinco quesitos, 
como a apresentação visual 
(formato e cor), a consistên-
cia, a textura, o aroma e o 
sabor”, explicou a coorde-
nadora técnica estadual da 
Emater-MG, Maria Edinice 
Soares. Os vencedores do 
13º Concurso Estadual do 
Queijo Minas Artesanal 
serão conhecidos no dia 20 
de outubro, em um evento 
virtual, que será transmitido 
pelo canal da Emater-MG 
no YouTube (youtube.com/
ematerminas), às 10 horas. 

Tradição e economia 
- A secretária de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Ana Valen-
tini, acompanhou parte dos 
trabalhos do júri, e ressaltou 
os benefícios do concurso 
para a cadeia produtiva do 
queijo. “O próprio produtor 
percebe a necessidade do 
cuidado na produção, pois 
ele vai ser avaliado. E essa 
avaliação vai também dire-
cionar a forma como eles 
podem melhorar a qualida-
de. E o concurso também 
chama a atenção da socie-
dade para esse produto, que 
é tão valioso para o nosso 
estado, em termos de tradi-
ção e cultura. E que também 
gera muita renda para o 
campo, levando dignidade 
a tantas famílias rurais”.

De acordo com o di-
retor-presidente da Ema-
ter-MG, Otávio Maia, o 
concurso do Queijo Minas 
Artesanal é resultado da 
conjugação de esforços da 
empresa na orientação aos 
produtores, em busca das 
melhores práticas agrope-
cuárias e agroindustriais. 
“Esse trabalho vem premiar 
e divulgar esse produto tão 

importante para Minas. Te-
mos a maior bacia leiteira do 
país e sempre estamos em 
busca da agregação de valor 
para essa cadeia produtiva, 
que pode também ser inte-
grada ao turismo rural, outra 
destacada fonte de divisas 
para o Estado”, afirmou.

Parceria - Otávio Maia 
ressaltou ainda a parceria 
com o Senac Minas, que, 
neste ano, cedeu suas insta-
lações para a realização do 
julgamento do concurso es-
tadual do queijo. “Valoriza-
mos muito essas parcerias. 
Sabemos que há muitos obs-
táculos para o nosso traba-
lho, e temos que unir diver-
sos parceiros, para ficarmos 
mais fortes no atendimento 
aos produtores mineiros”.

O superintendente de 
Negócios do Senac Minas, 
Daniel Pires, apresentou 
o programa Primórdios da 
Cozinha Mineira, da insti-
tuição. “Neste programa, 
exploramos territorialmente 
cada produto da gastrono-
mia do nosso Estado. E o 
queijo é um grande patrimô-
nio nosso. E essa parceria 
com a Emater-MG é uma 
grande oportunidade de 
promoção desses produtores 
locais, além de valorizar o 
turismo rural”, declarou.

A secretária de Estado 
de Planejamento e Gestão 
e ex-diretora-presidente da 
Emater-MG, Luisa Barreto, 
também prestigiou o evento. 
“Esse concurso vem, há 
vários anos, contribuindo 
para consolidar o Queijo 
Minas Artesanal como um 
produto valorizado, com 
geração de emprego e renda, 
e também com a valoriza-
ção do nosso turismo rural. 
Minas Gerais vem cada vez 
mais ganhando o mundo 
dos seus queijos, e tudo isso 
começa com o importante 
trabalho da Emater-MG”, 
destacou. (Assessoria de 
Comunicação da Emater-
-MG - Jornalista respon-
sável: Miriam Fernandes).

Julgamento reuniu especialistas e autoridades, que puderam 
conferir todas as nuances dos produtos das várias regiões

O presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
lamenta a trágica marca e expressa solidariedade às famílias

TJMG decreta luto oficial 
pelas mais de 600 mil 

mortes por Covid-19 no país

É com grande cons-
ternação que recebemos 
a triste notícia de que o 
Brasil atingiu a trágica 
marca de mais de 600 mil 
mortos pela Covid-19, 
desde a primeira vítima, no 
dia 12 de março de 2020.

Expressamos profun-
da solidariedade a cada 
uma das pessoas que 
têm familiares e amigos 
em meio a esse número 
de patamar inaceitável.

No Brasil, em torno 
de 96 milhões de pessoas 
estão totalmente vacina-
das, o que corresponde a 
quase 50% da população. 
Contudo, devemos seguir 
as recomendações básicas: 
uso de máscara de prote-
ção, higiene constante das 
mãos e distanciamento 
social. Em respeito aos 

mais de 600 mil mortos 
pela Covid-19 no Brasil, 
decretamos luto oficial de 
três dias no Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. 
As bandeiras do Brasil, de 
Minas Gerais e do Judiciá-
rio mineiro serão hasteadas 
a meio mastro. A todos que 
neste momento lutam pela 

vida, no enfrentamento 
ao novo coronavírus, le-
vamos nossas orações e 
sinceros desejos de uma 
plena e rápida recupe-
ração. (Desembargador 
José Flávio de Almeida 
- Presidente em Exercício 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais - TJMG)
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Opinião/Moda

O maior estorvo para 
o grande amplexo entre 
Religião e Ciência, que 
são irmãs, é a continuação, 
no palco do saber, do deus 
antropomórfico, que não 
prejudica somente o labora-
tório, como também o altar.

G u e r r a  J u n q u e i r o 
(1850-1923), combativo 
poeta português, que ainda 
hoje provoca silêncio teme-
roso ou polêmica, canta o 
Deus Divino em oposição 
ao deus humano, vingativo 
e sanguinário, nestes ver-
sos tocantes de “O Melro”, 
quando um velho abade, 
comovido com a morte 
do pássaro, com quem 
diariamente digladiava, e 
de seus fi lhotes, exclama:

“(...) Tudo o que existe 
é imaculado e é santo!/ Há 
em toda a miséria o mes-
mo pranto/ E em todo o 
coração há um grito igual./ 
Deus semeou d’almas o 
universo todo./ Tudo que 
o vive ri e canta e chora.../ 
Tudo foi feito com o mes-
mo lodo,/ Purifi cado com a 
mesma aurora./ Ó mistério 
sagrado da existência,/ Só 
hoje te adivinho,/ Ao ver 
que a alma tem a mes-
ma essência,/ Pela dor, 
pelo amor, pela inocência,/ 
Quer guarde um berço, 
quer proteja um ninho!/ 
Só hoje sei que em toda 
a criatura,/ Desde a mais 
bela até à mais impura,/ 
Ou numa pomba ou numa 
fera brava,/ Deus habita, 
Deus sonha, Deus murmu-

ra!... (...)/ Ah, Deus é bem 
maior do que eu julgava...”

 Certo estava o abade 
apresentado pelo autor 
de A Musa em Férias: ― 
“Ah, Deus é bem maior do 
que eu julgava...”

 Ele não tem forma 
humana. Não se trata, pois, 
do que tão restritivamente 
alguns ainda cogitam a Seu 
respeito. O ser humano 
por enquanto não O vê, 
mas pode senti-Lo toda 
vez que, em verdade, ama 
e Dele se afasta quando 
odeia. Deus seria, poetizan-
do, uma Sublime Equação 
cujo resultado é o Amor.

Como o  Universo 
perspectiva um colossal 
poema em louvor à ação 
e à beleza, nesta crônica 
cabe muito bem a apologia 
que faz da Eternidade o 
grande pensador francês 
Victor Hugo (1802-1885):

“Tudo se move e exalta 
e se esforça e gravita;/ Tudo 
se evola e eleva e vive e 
ressuscita;/ Nada pode fi -
car na surda obscuridade./ 
D’alma exilada a senda é 
toda a eternidade,/ que se 
aconchega ao céu, que a 
todos nós reclama./ Aos 
dóceis se atenua a dolorosa 
flama/ da dura provação. 
A sombra faz-se aurora,/ 
homem e besta em anjos se 
aprimora;/ e pela expiação, 
escada de equidade,/ de 
que uma parte é treva e a 
outra claridade,/ sem cessar, 
sob o azul do céu calmo e 
formoso,/ sobe ao universo 
dor, ao universo gozo”.

A vanguarda de uma 
Ciência que elevará o ser 
humano a raciocínios, 
hoje, inconcebíveis para a 

maioria volta o seu olhar 
para a Espiritualidade.

Alziro Zarur (1914-
1979), saudoso Fundador 
da Legião da Boa Vonta-
de, selecionou a palavra 
de diversos luminares do 
campo científico, na sua 
Proclamação da Religião 
de Deus, do Cristo e do 
Espírito Santo, entre eles:

Einstein (1879-1955) 
— “O homem que consi-
dera sua existência e a de 
seus semelhantes destituí-
das de sentido não é apenas 
infeliz: está quase desqua-
lifi cado para a vida”.

George Davis Snell 
(1903-1996) — “Se um 
Universo pudesse criar-se 
a si mesmo, encarnaria os 
poderes de um Criador, e se-
ríamos forçados a concluir 
que o Universo é Deus”.

Edwin Conklin (1863-
1952) — “A probabilidade 
de se haver a vida originado 
por acaso é comparável à 
probabilidade de um dicio-
nário completo resultar de 
uma explosão na tipografi a”.

O aplaudido Gilberto 
Gil, com sua marcante sen-
sibilidade, verseja em parce-
ria com o cantor e composi-
tor Arnaldo Antunes: “A Ci-
ência não avança/ A Ciência 
alcança/ A Ciência em si”.

Quanta grandiosidade 
Deus-Ciência oferece ao nos-
so bom senso investigativo!

O diretor de cinema 
Jéan Cocteau (1889-1963), 
com muito espírito, convi-
da-nos à audácia: “Por não 
saber que era impossível, 
ele foi lá e fez”.

O conhecimento não 
tem limites. Que seria de 
nós sem a Ciência?!

Deus, Equação
 e Amor

José de Paiva Netto | Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br | www.boavontade.com

COLEÇÕES-
CÁPSULA

A dobradinha de even-
tos que movimentou Beagá 
em agosto está se repetindo 
em outubro e sinalizando 
a retomada do atacado & 
varejo no assunto. Real-
mente, a realização de uma 
nova edição da feira BH-
-À-Porter (promoção da 
Coopermoda) entre os dias 
4 a 8 do mês (com sucesso 
de vendas) e o anúncio 
de nova edição do desfi le 
virtual Gerais Fashion (dia 
28, em promoção da Asso-
ciação dos Consultores em 
Negócios de Moda), indi-
cam que a moda mineira 
se movimenta. Desta vez, 
ainda o impulso de vendas 
será ainda maior com a 
realização da Minas Trend 
logo a seguir (entre 1º. e 
04 de novembro). E essa 
feira chega com novidade: 
será ‘phygital’, isto é, será 
física nos primeiros quatro 
dias, mas prosseguirá no 
virtual até o fi nal daquele 
mês – com vendas on-line.

Com tanta animação, 
a ‘Moda Made In Minas’ 
começa a repensar os pla-
nos para o ano que vem. A 
saber: os primeiros lança-
mentos (em pronta-entrega) 
do Inverno 2022 acontecem 
logo depois do Carnaval 
(que será no fi nal de janei-
ro), iniciando, efetivamen-
te, o nosso ano fashion. Mas 
o grande diferencial mesmo 
é que as coleções das mar-
cas, daqui pra frente, são 
lançadas mensalmente – as 
famosas coleções-cápsula. 
É moda nova o ano inteiro.

VAIVÉM
• A varejista online 

Amaro está ampliando 
seu mix de produtos e 
agora está vendendo para 

O verão da Lina Brand 
o segmento infantil & 
bebês. A nova categoria, 
chamada de Kids, inclui 
mais de 1.500 itens de 
moda, casa e bem-estar, 
próprios e de marcas par-
ceiras, para meninos e 
meninas de até 8 anos. 
Essa é a primeira expan-
são de portfólio que au-
menta o público-alvo da 
marca. Até aqui atendia 
exclusivamente em mu-
lheres de 20 a 50 anos ***

• O produtor de moda 
Rodrigo Cezário está apli-
cando a expertise do seu es-
critório de Design e Moda 
Circular no projeto SPFW+ 
Regeneração. A convite da 
startup LABB4, que perten-
ce ao mineiro radicado em 
Portugal, Junior Costa, e 
que tem como objetivo de-
senvolver novos materiais 

a partir da biodiversidade 
brasileira, participam da 
jornada de mentorias e da 
aplicação da metodologia 
da Fluxonomia 4D para 
desenvolvimento e expan-
são de seus negócios ***

• PONTO FINAL. A 
animação fashion não está 
chegando apenas aqui. Na 
Europa os países fora do 
eixo principal da moda de 
lá (Paris/Milão/Londres) 
também se movimentam. 
A novidade é a Copenha-
gem se tornando ponto 
obrigatório entre os pólos 
de moda (a Paris do Nor-
te, dizem). Mais ao sul, 
os portugueses apresenta-
ram a Lisboa Moda, nesta 
semana, e os espanhóis 
retomaram os desfi les de 
noivas – segmento no qual 
são os maiores do mundo.

Wagner Penna
Foto: Divulgação
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Segurança Pública
Homem é preso com 

arma de fogo e munições 
em Coronel Murta

PM apreende droga e 
arma de fogo em Santa 

Helena de Minas

PM apreende drogas 
durante patrulhamento
na cidade de Nanuque

Motociclista é preso 
com arma de fogo em 

Serra dos Aimorés

Na quinta-feira (07/10), 
militares do destacamento 
da Polícia Militar de Co-
ronel Murta foram acio-
nados pelo proprietário 
de um bar informando 
que um indivíduo chegou 
em seu bar portando uma 
arma de fogo na cintura, 
mas, os clientes do esta-
belecimento sentiram-se 
ameaçados e conseguiram 
tomar a arma dele, que 
ao ser desarmado fugiu.

Os policiais foram 
ao local e recolheram o 
revólver calibre 38 de 
marca Taurus, numeração 
raspada, e 04 munições 
intactas, posteriormen-
te, fizeram rastreamen-
to à procura do autor, 
quando se aproximaram 
da casa, ele viu a viatu-
ra e tentou fugir pelos 
fundos da casa, entrou 
em um matagal, mas foi 

Durante patrulhamen-
to da Polícia Militar na 
quinta-feira (07/10), na 
cidade de Nanuque, os 
militares do Tático Mó-
vel receberam denúncias 
informando que dois indi-
víduos estariam trafi cando 
drogas na Avenida Nanu-
que, Bairro Vila Nova. Os 
militares foram ao local, 
onde visualizaram dois 
indivíduos, que ao perce-
berem a presença policial, 
fugiram setindo a um mata-
gal não sendo alcançados.

Durante buscas no 
local da fuga, foram lo-
calizados 05 papelotes e 

perseguido pelos mili-
tares e alcançado, sendo 
imobilizado e algemado.

O autor foi preso em 
fl agrante por porte ilegal 
de arma de fogo, sendo in-
formado de seus direitos e 
garantias constitucionais, e 
após o registro do boletim 

de ocorrência, foi conduzi-
do junto com os materiais 
aprendidos à delegacia de 
Polícia Civil de Araçuaí, 
fi cando sob responsabili-
dade da autoridade poli-
cial. (Assessoria de comu-
nicação organizacional da 
14ª Cia PM ind., Araçuaí).

Nesta terça-feira (05/10), 
a Polícia Militar realiza-
va uma operação “Bati-
da Policial” na cidade de 
Santa Helena de Minas, 

quando os militares re-
ceberam denúncia infor-
mando sobre ocorrência 
de tráfico de drogas na 
Rua Vicente Celestino.

10 buchas de substâncias 
semelhantes à cocaína e 
maconha, respectivamente. 
Ainda durante as buscas foi 
localizado um pote plástico 
enterrado, contendo 65 bu-
chas, 03 tabletes e 09 por-

ções de substância seme-
lhante à maconha. Os ma-
teriais foram encaminhados 
à delegacia de Polícia Civil. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM ind., Nanuque).

Homem é preso com 
armas de fogo na cidade 

de Virgem da Lapa
A Polícia Militar 

recebeu denúncia na 
manhã desta quinta-fei-
ra (07/10), informando 
que, em uma determi-
nada comunidade rural 
do município de Virgem 
da Lapa, um homem 
de 58 anos, estava de 
posse de armas de fogo, 
envolvido na caça ile-
gal de animais da fauna 
silvestre e costumei-
ramente era visto com 
uma espingarda cami-
nhando pelas estradas do 
povoado. Os militares 
fizeram diligências, o 
homem foi localizado, 
sendo encontradas e 
apreendidas com ele 03 
armas de fogo, do tipo 
espingardas cartucheira 
e polveira, e 01 cartu-
cho calibre 32 intacto.

O homem foi preso 
em fl agrante delito, cien-
tifi cado dos seus direitos 

e garantias constitucio-
nais, levado ao hospital 
para exame de corpo de 
delito e, em seguida, jun-
tamente com as armas 
de fogo e munição apre-
endida, apresentado na 

Polícia Civil de Araçuaí, 
onde fi cou à disposição 
da autoridade de Polícia 
Civil. (Informações/Foto: 
assessoria de comunica-
ção organizacional da 14ª 
Cia PM ind., Araçuaí).

No domingo (03/10), 
durante patrulhamento da 
Polícia Militar na cidade 
de Serra dos Aimorés, a 
equipe visualizou uma 
motocicleta com um ocu-
pante em atitude suspei-
ta. De imediato foi feito 
o acompanhamento do 

veículo, e com apoio de 
outras equipes policiais 
o condutor foi abordado 
em uma estrada de terra.

O condutor portava em 
uma bolsa, 01 espingarda de 
fabricação artesanal e 4 reci-
pientes, sendo 02 com chum-
bo granulado, 01 com pól-

vora e 01 com espoletas. O 
autor, os materiais apreen-
didos e a motocicleta foram 
encaminhados à delegacia 
de Polícia Civil, para as 
medidas de polícia judici-
ária. (Assessoria de comu-
nicação organizacional da 
24ª Cia PM Ind., Nanuque).

(33) 3522-5260
Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristóvão - 

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 

A equipe foi ao local, 
onde a proprietária auto-
rizou a entrada no imó-
vel, e após buscas foram 
localizadas 274 buchas 
de substância análoga à 
maconha e 01 arma de 
fogo. No local também foi 
abordado outro indivíduo, 
sendo os dois conduzidos 
à delegacia de Polícia Civil 
com o material apreendido. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).
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REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012988 - RAFAEL PASSOS MOTA, solteiro, maior, designer 3 

D, nascido aos 09/08/1992, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Doutor Manoel Esteves, 89, Apto. 607, Centro, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SEBASTIÃO PASSOS DOS SANTOS e 
MARIA DE FÁTIMA PASSOS MOTA; e PRISCILA BORGES FER-
NANDES, solteira, maior, arquiteta, nascida aos 27/10/1997, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Cacilda Maria 
Junger, 122, Bairro Lourival Soares da Costa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de e PATRÍCIA BORGES FERNANDES; 

012989 - RODRIGO RAMALHO KELLER, solteiro, maior, 
auxiliar administrativo, nascido aos 12/06/1991, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Francisco 
Eloy de Oliveira, 166, Bairro São Jacinto, Teófilo Otoni-MG, filho(a) 
de ADENOR KELLER e ZENILCA MARIA DE JESUS; e LORENA 
FERREIRA MONÇÃO, solteira, maior, técnica em enfermagem, 
nascida aos 06/05/1996, não informado lugar do nascimento, natural 
de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua José Augusto de Souza, 58, 
Bairro São Jacinto, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de JOVELINO PIRES 
MONÇÃO e ANITA FERREIRA MONÇÃO; 

012990 - FABIANO SÉRGIO DE JESUS, solteiro, maior, estu-
dante, nascido aos 16/10/1987, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Dona Marieta, 40, Bairro Novo 
Horizonte, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de e ALCINA SERGIO DE 
JESUS; e DEBORAH AMARAL BORGES, solteira, maior, auxiliar 
de classe, nascida aos 26/02/1998, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Leão XIII, 469, Bairro Frei 
Júlio, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de ISAÍ MOREIRA BORGES e 
ALCIDÁLIA AMARAL BORGES; 

Teófi lo Otoni-MG 08/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 12988 a 12990

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012991 - ANTÔNIO CARLOS SOARES DA SILVA JÚNIOR, 

solteiro, maior, técnico em análises clínicas, nascido aos 11/04/1994, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua João 
Lopes da Silva, 852 A, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA e VALDÍCIA SANTOS DA 
COSTA; e RAYSSA LORENTZ FLORES, solteira, maior, atendente de 
farmácia, nascida aos 30/07/2000, no Hospital Balbina Bragança, natural de 
Teófi lo Oton-MG, residente na Travessa Concórdia, 180, Bairro Concórdia, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SILVANO FRANCISCO FLORES e SORAIA 
TAVARES LORENTZ FLORES;  

012992 - THALES HONÓRIO GUIMARÃES, solteiro, maior, vigi-
lante, nascido aos 18/07/1998, no Hospital Casa de Saúde Vera Cruz, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Fidelcino Portugal, 65, Bairro São 
Pedro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de RICARDO ARCANJO GUIMARÃES 
e MARIA DE JESUS GOMES HONÓRIO; e JOICE LOPES FERREIRA, 
solteira, maior, cuidadora infantil, nascida aos 30/12/1999, no Hospital Balbi-
na Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Montes Claros, 
477, Bairro Frei Dimas, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOÃO APARECIDO 
FERREIRA DOS SANTOS e MARIA HELENA LOPES FERREIRA;  

012993 - JOÃO VITOR DE MATOS LEMES DA SILVA, solteiro, 
maior, vendedor, nascido aos 10/07/1995, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Comunidade, 31 B, Bairro Taquara, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOÃO LEMES DA SILVA e MARIA DA 
APARECIDA PEREIRA DE MATOS; e DÂMARIS ALVES DA SILVA, 
solteira, maior, auxiliar de vendas, nascida aos 19/12/2002, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua F, 210, Bairro 
Taquara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CLAUDINO ALVES MOREIRA e 
ELIENE DA SILVA ALVES MOREIRA;  

012994 - JOSIEL BARBOSA PEREIRA, solteiro, maior, motorista, 
nascido aos 28/12/1993, em domicílio, distrito de Pedro Versiani, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Leonel, 25, Distrito de Pedro 
Versiani, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOAQUIM GERMANO PEREIRA 
FILHO e IRANI FERREIRA BARBOSA PEREIRA; e EDNÉIA DE SOU-
ZA BARBOSA, solteira, maior, comerciante, nascida aos 30/06/1996, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José 
Vicente da Costa, 109, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ILZO 
ANTONIO BARBOSA e DULCINÉIA DE SOUZA SILVA BARBOSA;  
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O América de Teófi lo 
Otoni enfrentou o Man-
chester no sábado (09/10), 
no Estádio Radialista Má-
rio Helênio, em Juiz de 
Fora, jogo válido pela 5ª 
rodada da segunda divisão 
do campeonato mineiro, e 
empatou em 0 X 0. Com 
esse resultado o América 
conquista 1 ponto, soma 
7 e mantém na vice-lide-
rança do campeonato. O 
Manchester vai a 5 pontos 
e está em terceiro lugar.

No fi nal do primeiro 
tempo o atacante Roger do 
América sofreu uma pan-

cada na cabeça, e durante 
o intervalo e início do se-
gundo tempo ele reclamou 
de sentir tonturas, e aos 6 
minutos de jogo na etapa 
complementar ele foi so-
corrido e encaminhado ao 
hospital pela ambulância 
que estava no estádio. O 
jogo fi cou paralisado por 
45 minutos, pois não é 
permitido ficar sem am-
bulância dentro do estádio.

O árbitro deu 30 mi-
nutos para retorno da am-
bulância que prestou o 
atendimento ao jogador, 
ou outra ambulância com 

equipe médica comple-
ta. Com relação ao atleta 
Roger, a assessoria do 
América informou na tarde 
ainda deste sábado, que 
foram feitos vários exa-
mes e não foi constatado 
nada grave, e que ele já 
estava com a delegação a 
caminho de Teófi lo Otoni.

América: Robert, Mar-
cell, Adalberto Hilário, Car-
ciano, Rafael Rodrigues, 
Tharick, Matheus Costa, 
Roger, Junior Lemes (C), 
Thiers e Otávio Marques 
“Tatá”. Técnico: Marco An-
tônio Gonçalves Milagres.

Manchester:  Ma-
theus, Amauri, José Eduar-
do (C), Rayan Rodrigues, 
Matheus Batista, Caio, 
Eliu, Raian, Julio, Hugo e 
Kassio Micheli. Técnico: 
Zenóbio Eduardo Luersen.

Árbitro: João Luiz 
Gomes Neto. Assisten-
tes: Vivaldi Pedro Baeta e 
Weyder Marques Borges. 
Quarto árbitro: Tiago 
Rodrigues Pereira. Na pró-
xima quinta-feira o time 
viaja para cidade de Ouro 
Branco para enfrentar o 
Betis no Estádio muni-
cipal José Mapa Filho.

Jogo realizado no Estádio Radialista Mário 
Helênio em Juiz de Fora

Saída da ambulância para atendimento do 
atacante Roger do América
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