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Homem é preso por 
violência doméstica e 

posse ilegal de 10 armas
 Página 6

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

Secretaria de Saúde 
promove ações alusivas 

ao Outubro Rosa

Teófilo Otoni - A Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni realizou, na manhã de 
terça-feira (19/10), no CAIC do Bairro Ipiranga, ações alusivas à campanha Outubro Rosa. 
As atividades começaram com uma intervenção musical e culminaram na distribuição de 
lanches e cartilhas informativas. Além disso, também foram oferecidos para servidoras 
e usuárias dos serviços atividades físicas, como alongamento e relaxamento. Página 2

Rodrigo Pacheco assegura 
R$ 442 mil para a saúde 
pública de Teófilo Otoni

O presidente do Con-
gresso Nacional, Rodrigo 
Pacheco (Democratas-MG), 
assegurou R$ 442 mil para o 
Hospital Santa Rosália, em 
Teófilo Otoni, na região do 
Vale do Mucuri. A quantia 
será aplicada na melhoria 
dos serviços de assistência 
de média e alta comple-
xidade (MAC) ambulato-
rial e hospitalar. Página 3

Idoso de 79 anos é resgatado 
de trabalho em condição análoga 

à escravidão em Ipanema
Uma denúncia anônima 

levou a unidade do Minis-
tério Público do Trabalho 
em Governador Valadares a 
localizar um idoso de 79 anos 
sendo submetido a condições 
análogas à escravidão em 
uma fazenda na cidade de 
Ipanema/MG. Os emprega-
dores não concordaram em 
quitar as verbas rescisórias 
e serão acionados judicial-
mente pelo MPT. Página 3

Capelinha: Mais 3.395 kg 
de produtos do PAA, renda 
para o produtor e comida 
na mesa de quem precisa

O Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) 
é uma das mais bem suce-
didas ações da Prefeitura 
de Capelinha, por meio das 
secretarias de Agricultura e 
Assistência Social. O êxi-
to do PAA se dá também 
devido à valorosa parceria 
com a SEAPA, a EMA-
TER-MG e o Ministério 
da Cidadania. Página 3
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Cidade/Gerais
Rodrigo Pacheco oficializa 
saída do Democratas para 

se filiar ao PSD
Brasília – O pre-

sidente do Congresso 
Nacional, senador Ro-
drigo Pacheco, anun-
ciou, nesta sexta-feira 
(22), a decisão de se 
filiar ao Partido Social 
Democrático (PSD). No 
comunicado pelas redes 
sociais, o senador mi-
neiro externou sua gra-
tidão e respeito ao De-
mocratas, na figura do 
presidente da legenda, 
ACM Neto, pela con-
vivência respeitosa en-
quanto foi filiado à sigla.

“Comunico que, 
nesta data, tomei a de-
cisão de me filiar ao 
PSD, a convite de seu 
presidente, Gilberto 
Kassab. Agradeço aos 
filiados, colegas e ami-
gos do Democratas de 
Minas Gerais e de todo 

o país o período de con-
vivência partidária sau-
dável e respeitosa. Meus 
agradecimentos espe-
ciais ao presidente ACM 
Neto pela atenção a mim 
sempre dispensada e 
manifesto meus votos de 
sucesso ao recém-criado 

União Brasil, na pessoa 
de seu presidente, de-
putado Luciano Bivar”, 
disse Pacheco. O ato 
de filiação de Rodrigo 
Pacheco ao PSD ocor-
rerá na próxima quarta-
-feira (27), no Memo-
rial JK, em Brasília.

Outubro Rosa: Casa da 
Mulher promove ação de 
saúde para as atendidas

Idosos atendidos pela 
LBV em abrigo recebem 

dose de reforço da 
vacina contra a Covid-19

Secretaria de Saúde 
promove ações alusivas 

ao Outubro Rosa
Teófilo Otoni -  A 

Secretaria Municipal de 
Saúde de Teófilo Otoni re-
alizou, na manhã de terça-
-feira (19/10), no CAIC 
do Bairro Ipiranga, ações 
alusivas ao Outubro Rosa. 
As atividades começa-
ram com uma intervenção 
musical e culminaram na 
distribuição de lanches 
e cartilhas informativas.

Além disso, foram ofe-
recidos para servidoras 
e usuárias dos serviços 
atividades físicas, como 
alongamento e relaxamen-
to. A ação foi organizada 
pelos setores da Atenção 
Básica e Tratamento Fora 
do Domicílio (TFD), junto 
com diversos parceiros.

Para a coordenadora do 
TFD, Tina Pereira, é uma 
ação que se soma ao serviço 
que a secretaria desenvolve 
diariamente. “É uma forma 
de acolher tanto as servido-
ras como as usuárias e mos-
trar a importância do nosso 
trabalho na rede de Saúde. 
Fazemos isso com muito 
prazer e amor. É o que nos 
move”, disse. (Assessoria 
de comunicação/ PMTO).

A prevenção ao câncer 
de mama e ao câncer de 
colo do útero foi o tema 
trabalhado na roda de con-
versa promovida, nos dias 
19 e 20 de outubro, na 
Casa da Mulher “Maria 
Nunes Guimarães”, em Te-
ófilo Otoni. As usuárias do 
serviço receberam orienta-
ções sobre o principal as-
sunto de saúde trabalhado 
durante o Outubro Rosa.

A equipe de atendi-

mento realizou ações para 
incentivo do autocuidado, 
com dicas de saúde, ses-
são de maquiagem e kits 
de higiene pessoal. Uma 
confraternização marcou o 
encerramento do encontro, 
organizado também como 
uma estratégia de forta-
lecimento da autoestima 
das mulheres atendidas no 
local, que é um dos obje-
tivos da Casa da Mulher.

O espaço Casa da Mu-

lher foi inaugurado pelo 
governo municipal há sete 
meses e é a referência na 
cidade em disponibilizar 
assistência social, psico-
lógica e jurídica às vítimas 
de violência doméstica. A 
ação da campanha Outubro 
Rosa contou com a parceria 
da Embeleze, do Hospital 
Santa Rosália, do PSF Al-
tino Barbosa e da Farmácia 
Indiana. (Assessoria de 
comunicação da PMTO).

Desde que a pandemia 
foi declarada no Brasil, em 
março de 2020, a Legião 
da Boa Vontade (LBV) 
vem tomando todos os 
cuidados para preservar a 
saúde de seus atendidos e 
das equipes de trabalho. 
Atendendo a uma decisão 
do Ministério da Saúde, a 
Prefeitura de Teófilo Otoni/
MG autorizou a aplicação 
da terceira dose do imuni-
zante contra o novo corona-
vírus para idosos com idade 
acima dos 70 anos que 
completaram o esquema 

vacinal há mais de seis me-
ses e também para pessoas 
com baixa imunidade que 
tomaram a segunda dose há 
ao menos 28 dias. O refor-
ço da imunização contra a 
Covid-19 nesta faixa etária 
é fundamental para aumen-
tar a resposta imunológica. 
Pesquisas recentes indi-
cam que, após seis meses 
de aplicação da vacina, a 
proteção pode diminuir. 

Por isso, a LBV não 
perdeu tempo. O Lar Alziro 
Zarur, que é referência no 
atendimento a idosos na re-

gião nordeste de Minas Ge-
rais, aplicou, com o apoio 
de profissionais da área da 
saúde, o reforço da vacina 
nos atendidos. Para garan-
tir que os idosos fiquem 
protegidos de qualquer 
contaminação pelo vírus, as 
visitas foram temporaria-
mente suspensas no abrigo. 
A Legião da Boa Vontade 
vem oferecendo todo apoio 
de profissionais e espe-
cialmente de psicólogos 
devidamente preparados 
para contribuir com as ati-
vidades diárias e continuar 
proporcionando bem-estar 
e qualidade de vida aos 
idosos atendidos no Lar. 

 Saiba como ajudar 
o Lar Alziro Zarur, da 
LBV: Acesse o site www.
lbv.org.br e doe qualquer 
valor ou faça uma doação 
via transferência bancaria 
pelo PIX — e-mail: pix@
lbv.org.br. Leve sua doação 
no endereço: Rua Capi-
tão Leonardo, 620, bairro 
Grão Pará. Para outras 
informações ligue para 
o tel.: (33) 3522-6555.
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Gerais
14ª CIA PM IND completa 
06 anos com importantes 
conquistas no campo da 

segurança pública
A 14ª Companhia 

da Polícia Militar Inde-
pendente, Unidade de 
Execução Operacional 
de relevância singular no 
contexto da segurança 
pública, foi criada pela 
resolução nº 4.434, de 
19 de outubro de 2015, 
com a atribuição de rea-
lizar atividades de polícia 
ostensiva no nordeste 
mineiro, especificamente, 
nas cidades de Araçuaí, 
Coronel Murta, Itinga, 
Padre Paraíso e Virgem da 
Lapa. A responsabilidade 
territorial da 14ª Cia PM 
Ind., sediada na cidade 
de Araçuaí, corresponde 
a uma área geográfica 
de 6.114,603 Km2 que, 
por sua vez, compreen-
de uma população supe-
rior a 95.000 habitantes.

Subordinada à 15ª 
Região de Polícia Mi-
litar, localizada em Te-
ófilo Otoni/MG, a 14ª 

Cia PM Ind apresenta 
um dos maiores índices 
de redução da criminali-
dade violenta no Estado 
de Minas Gerais, ten-
do alcançado no ano de 
2020 o 1º lugar geral no 
quesito redução da cri-
minalidade violenta, es-
tando entre uma das áreas 
mais seguras do Estado.

Atualmente, sob o co-
mando do tenente-coronel 
Campos e, subcomando 
do 1º tenente Maurício, 
a unidade, que nesta data 
completa 06 anos de exis-

tência, tornou-se a guardiã 
e provedora da paz social 
em uma região de grande 
importância para o desen-
volvimento da população 
do Vale do Jequitinhonha.

Ainda neste ano de 
2021 a 14ª Cia PM Ind 
obteve mais uma grande 
conquista, a reestruturação 
do prédio do quartel sede 
da unidade, que impactará 
diretamente na melhoria da 
prestação do serviço públi-
co ao cidadão. (Assessoria 
de comunicação organiza-
cional da 14ª Cia PM Ind.).

Rodrigo Pacheco assegura 
R$ 442 mil para a saúde 
pública de Teófilo Otoni

Capelinha: Mais 3.395 kg 
de produtos do PAA, renda 
para o produtor e comida 
na mesa de quem precisa

Brasília – O presi-
dente do Congresso Na-
cional, Rodrigo Pacheco 
(Democratas-MG), asse-
gurou R$ 442 mil para o 
Hospital Santa Rosália, 
em Teófilo Otoni, na re-
gião do Vale do Mucu-
ri, de Minas Gerais. A 
quantia será aplicada na 
melhoria dos serviços de 
assistência de média e 
alta complexidade (MAC) 
ambulatorial e hospitalar. 
O valor indicado pelo 
senador é proveniente 
de emenda da bancada 
mineira ao Orçamento 
Federal de 2021 e já foi 
depositado pelo Minis-
tério da Saúde (MS).

Rodrigo Pacheco afir-
mou que os recursos são 
essenciais para melho-
rar a infraestrutura da 
unidade hospitalar, que 
possui abrangência de 
atendimento a cerca de 1 

milhão de moradores de 
cidades vizinhas a Teófilo 
Otoni. Com 125 anos de 
história, o Santa Rosália 
é um dos hospitais mais 
antigos de Minas Gerais, 
sendo referência em diag-
nóstico, tratamento de 
doenças e procedimentos 
de alta complexidade.

“É importante lembrar 
também que essa verba vai 
dar melhores condições 
de o corpo clínico e de os 
funcionários do hospital. 

A pandemia da Covid-19 
deixou ainda mais clara 
a necessidade de não se 
poupar esforços e investi-
mentos para a área da saú-
de. Temos muitos desafios 
para enfrentar no Brasil, 
mas que os mineiros não 
tenham dúvidas de que 
estamos na busca ininter-
rupta de recursos para o 
Estado”, disse o presiden-
te do Senado. (Imagem: 
Marcos Brandão / Senado 
Federal / Divulgação).

O Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) 
é uma das mais bem suce-
didas ações da Prefeitura 
Municipal de Capelinha, 
por meio das secretarias 
de Agricultura e Assis-
tência Social. O êxito do 
PAA se dá também de-
vido à valorosa parceria 
com a Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (SEA-

PA), a EMATER-MG e o 
Ministério da Cidadania.

Na quarta-feira (13/10), 
mais uma remessa de pro-
dutos foi entregue, num 
total de 3.395 kg de frutas, 
verduras e legumes fresqui-
nhos. Estes alimentos vi-
ram kits que são destinados 
a famílias carentes e enti-
dades assistenciais da cida-
de, especialmente para os 
asilos e a Fundação Hospi-

talar São Vicente de Paulo.
O PAA é a Festa da 

Agricultura Familiar, pois 
gera renda ao produtor e 
coloca comida na mesa 
de quem precisa. A nova 
remessa foi entregue na 
quarta-feira (13) na Se-
cretaria Municipal de 
Agricultura de Capeli-
nha. (Assessoria de co-
municação/ Facebook/ 
Prefeitura de Capelinha).

Idoso de 79 anos é resgatado 
de trabalho em condição análoga 

à escravidão em Ipanema
Uma denúncia anô-

nima levou a unidade do 
Ministério Público do Tra-
balho (MPT) em Governa-
dor Valadares a localizar 
um idoso de 79 anos sen-
do submetido a condições 
análogas à escravidão em 
uma fazenda na cidade de 
Ipanema (MG). Os empre-
gadores não concordaram 
em quitar as verbas resci-
sórias e serão acionados 
judicialmente pelo MPT.

As informações apu-
radas na denúncia e no 
curso do inquérito indicam 
que, precisamente há cinco 
anos, o senhor vinha tra-
balhando na fazenda sem 
receber salário. Laborava 
de domingo a domingo, das 
4 horas da manhã até às 18 
horas, em atividades rurais, 
como plantio, colheita, cui-
dado de animais, fabrica-
ção de silo, dentre outras.

Há indícios de idas e 
vindas, que estão sendo 
apurados, no sentido de que 
o período total pode chegar 
a 10 anos de trabalho. "O 
senhor, de 79 anos, estava 
alojado em um cubículo, 
com um sofá e uma cama, 
em condições precárias de 
higiene, banheiro sem pia, 
colchão e roupas de cama 
em péssimo estado", descre-

ve o procurador que investi-
ga o caso, Fabricio Borela.

"Ainda mais grave que 
o não pagamento de sa-
lário é a apuração de que 
a proprietária da fazenda 
vinha recebendo o salário 
de aposentadoria do tra-
balhador e não repassava 
a ele, sob a justificativa 
que seria para custear des-
pesas de alimentação. A 
jornada excessiva, o não 
pagamento de salários, a 
servidão por dívida, tudo 
isso configura uma situa-
ção de submissão a traba-
lho análogo ao de escravo, 
tipificada no artigo 149 
do Código Penal", expli-
ca o procurador do MPT.

O trabalhador foi res-
gatado na segunda-feira 
(18/10), e na terça (19/10), 
conduzido à casa de pa-
rentes. A proprietária da 
fazenda não concordou em 

fazer nenhum pagamento 
ao trabalhador, nem mes-
mo de verbas rescisórias, 
alegando que não havia 
vínculo de emprego, que 
ele teria apenas sido aco-
lhido na fazenda por estar 
passando fome na cidade. 
Também não aceitou pro-
posta para assinatura de 
Termo de Ajustamento de 
Conduta perante o MPT.

"O Ministério Público 
do Trabalho vai levar o caso 
à apreciação do Judiciário, 
pedindo tanto a reparação 
de danos ao trabalhador 
como o pagamento de inde-
nização pelo dano moral de-
corrente da prática ilícita de 
submeter pessoa à condição 
análoga à escravidão", ex-
plica o procurador do MPT. 
(Informações/Foto: Asses-
soria de Comunicação So-
cial/ Ministério Público do 
Trabalho em Minas Gerais).
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Gerais
Projeto incentiva 

biomassa para a geração 
energética

A Comissão de Mi-
nas e Energia da Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG), em 
reunião realizada nesta 
quarta-feira (20/10/21), 
acatou pareceres de 1º 
turno favoráveis a Pro-
jetos de Lei (PLs) que 
tratam de incentivo e 
uso de energias reno-
váveis e diversificação 
da matriz energética 
no Estado. São eles os 
PLs 761/19 e 5.240/18.

De autoria do de-
putado Bosco, o PL 
761/19 propõe instituir 
diretrizes para a política 
estadual de incentivo ao 
uso de biomassa para 
a geração de energia. 
A matéria foi relatada 
pelo deputado Bernardo 
Mucida, que opinou pela 
aprovação conforme o 
substitutivo (novo texto) 
nº 2 que apresentou. Se-
gundo o relator, o novo 
texto apenas faz ajustes 
de técnica legislativa, 
correção de nomencla-
tura e aprofundamento 
de conceitos, sem alterar 
o teor da proposição. A 
redação conceitua bio-
massa como a fração 
biodegradável de produ-
tos e resíduos de origem 
vegetal ou animal pro-
venientes da agropecuá-
ria, da silvicultura e das 
indústrias conexas, bem 
como de outros segmen-
tos industriais e urbanos.

Entre as diretrizes, 

estão incluídas proteção 
ao meio ambiente, apro-
veitamento da biomassa 
de resíduos; reconheci-
mento da biomassa como 
bem econômico e de valor 
social capaz de gerar tra-
balho e renda; promoção 
da ecoeficiência; redução 
do consumo de energia 
oriunda de fontes não re-
nováveis; diversificação 
da matriz energética do 
Estado e cooperação entre 
entidades e órgãos públi-
cos, sociais e privados.

Os objetivos da nor-
ma são, entre outros, es-
timular o comércio de 
bens e a prestação de 
serviços relacionados a 
sistemas de produção de 
energia a partir do uso 
de biomassa; incentivar 
projetos ou empreendi-
mentos que a usem como 
fonte energética, além de 
investimentos em siste-
mas geradores desse tipo 
de energia. Também arti-
cular órgãos e entidades 
públicas com empreen-

dimentos privados, por 
meio de cooperação téc-
nica e financeira e, ainda, 
estimular cooperativismo 
e associativismo em pro-
jetos de aproveitamento 
energético da biomassa.

O texto ainda cita ins-
trumentos que podem ser 
utilizados na implemen-
tação da política, entre os 
quais, estímulo à pesquisa 
científica/tecnológica e 
incentivo a municípios 
que estimulem projetos 
para o uso dessa fonte de 
energia renovável, além 
de incentivo ao coope-
rativismo, ao associati-
vismo e à formação de 
consórcios para explora-
ção da cadeia produtiva 
dessa fonte energética. 
E também adoção do 
licenciamento ambien-
tal simplificado, quando 
aplicável, e promoção da 
educação e qualificação 
de agentes públicos e pri-
vados. (A matéria segue, 
agora, para a votação em 
1º turno de Plenário).

Agropecuária domina 
debates regionais do PPAG

Agropecuária e re-
cursos hídricos foram os 
principais temas tratados 
nos encontros regionais re-
alizados nesta quinta-feira 
(21/10/21) como parte da 
revisão do Plano Plurianu-
al de Ação Governamen-
tal (PPAG) 2020-2023, 
referente ao exercício de 
2022. Todo o processo de 
debate é promovido pela 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG).

Durante o encontro da 
manhã, que discutiu ações 
e metas para o Triângulo 
Mineiro, o presidente da 
Comissão de Participação 
Popular da ALMG, depu-
tado Marquinho Lemos, 
destacou que as sugestões 
da sociedade civil serão 
fundamentais para emba-
sar as emendas parlamen-
tares para o orçamento 
de 2022. “Esse processo 
é fundamental para que 
as políticas se efetivem 
na ponta, aconteçam e 
atinjam quem interessa. 
Serão várias etapas: a 
apresentação, depois a 
formatação e a inclusão 
das emendas. Além dis-
so, vencer a burocracia 
para que as emendas se-
jam pagas pelo governo”, 
afirmou o parlamentar.

Em mensagem por 
vídeo, o presidente da 
ALMG, deputado Agos-
tinho Patrus, saudou os 
participantes dos debates, 
ressaltando que a revisão 
do PPAG é um dos mo-
mentos mais importantes 
para o Parlamento minei-
ro. A mensagem foi tam-
bém transmitida à tarde, 
durante o encontro relativo 
às regiões Central e Norte.

“Com a aprovação do 
PPAG e do orçamento, 
começa nosso trabalho 
de fiscalizar os recursos, 
para que sejam bem usa-

dos e gerem resultado à 
população. É um processo 
muito engrandecedor, de 
muito aprendizado e que 
dá inúmeros frutos e bene-
fícios para a população de 
Minas”, disse o presidente. 
Ainda durante o encontro 
da manhã, o deputado 
Raul Belém elogiou a 
participação da sociedade 
civil. “Muito importante o 
trabalho que todas fazem, 
muitas vezes sem apoio 
governamental”, declarou.

Debate sobre inves-
timentos envolve parcela 
pequena do orçamento 
- Superintendente de Pla-
nejamento e Orçamento 
da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag), Túlio Gonzaga 
ressaltou que a previsão 
para o ano que vem é um 
déficit orçamentário de 
mais de R$ 11 bilhões 
no orçamento do Estado, 
sendo que apenas 7,6% 
do orçamento de 2022 é 
relativo a despesas dis-
cricionárias. Essa parcela 
inclui os recursos debati-
dos nos encontros com a 
sociedade civil. Assessor 
estratégico da Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
de Minas Gerais, Daniel 
Amorim destacou ações 
como as agritechs, star-
tups de tecnologia para 

todas as etapas da ca-
deia produtiva do campo.

Maicon Xavier, da 
Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas 
Gerais (Epamig), falou 
sobre as metas para 2022. 
“A nossa principal ação 
será a formação técnica 
e superior em laticínios e 
agropecuária de precisão. 
A meta é de 51 alunos 
formados. Além disso, 
queremos o desenvolvi-
mento de pesquisa agro-
pecuária e agroindustrial, 
com a meta de desenvolver 
80 tecnologias”, afirmou.

Representando a Em-
presa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do 
Estado (Emater), Adenil-
son Tavares informou que 
o órgão pretende ampliar 
o número de fiscalizações. 
Diretor de Administração 
e Finanças do Instituto 
Mineiro de Gestão das 
Águas (Igam), Anderson 
do Carmo Diniz comentou 
metas realizadas, como 
o lançamento do Mapa 
Anual da Qualidade das 
Águas de Minas Gerais. 
Já a superintendente de 
Saneamento Básico da Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, Lília 
Aparecida de Castro, ana-
lisou um mapa do esgota-
mento sanitário do Estado.

Encontros regionais de revisão do PPAG acontecem por 
meio de videoconferências (Foto: Luiz Santana)

Comissão de Minas e Energia apreciou cinco projetos na 
reunião desta quarta-feira (20) (Foto: Luiz Santana)
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Opinião/Moda

CAPITAL DA MODA
O mês de outubro de 

2021 fi cará marcado na 
trajetória da moda minei-
ra, sob o ponto de vista 
comercial, como um dos 
mais atípicos. O mais im-
portante: de forma posi-
tiva. De fato, começando 
com a nova edição da fei-
ra BH.à.Porter, registrou 
vaivém de compradores 
e boas vendas nos sho-
wrooms das marcas de 
médio e pequeno portes 
logo na primeira semana 
do mês. Um resultado 
nada desprezível para 
apenas quatro dias de ven-
das, isto é, mais de R$4 
milhões entre 64 marcas.

Já nesta semana, foi 
a vez de lançamentos de 
marcas com maior estru-
tura e focadas em público 
mais seletivo. E o resul-
tado também foi além do 
esperado. Em ambos os 
casos, a procura maior foi 
para as linhas festa e casu-
al-chique. Quem tinha es-
toque, vendeu muito bem.

Para se ter idéia da 
movimentação, uma das 
marcas líderes nas ven-
das atuais, a Amarante, 
esgotou seu estoque uma 
hora após abrir o lança-
mento. É o novo fenômeno 
de vendas nessa faixa de 
marcas. Também vendeu 
bem a B.Fly – com fi las 
enormes na porta do sho-
wroom. E é assim que 
Beagá vai retomando o 
título de Capital da Moda 
– que, na verdade, exis-
te formalmente, depois 
de votação na Câmara 
Municipal e tudo mais.

O estilista Eduardo Amarante e sua moda
VAIVÉM

• A feira Minas Trend, 
que acontece entre 1 e 4 de 
novembro no Expominas, 
em Beagá, vai ter desfi le 
bacana da marca Skazi. O 
tema “Studio 93 – Let’s 
Dance’ remete às discote-
cas e vai balançar o salão. 
As vendas da marca serão 
na Casa Skazi, no Prado ***

 • O produtor Rodri-
go Cezário e o designer 
Junior Costa montaram o 
coletivo Muda.BR, com 
propostas de novas idéias 
para o mundo da moda. A 
primeira delas é um debate 
sobre moda circular, onde 
ensinarão sobre estam-
paria natural, técnicas de 
reaproveitamento de resí-
duos e por aí. Quem qui-
ser se inscrever é só ir no 
Sympla. Vale a pena ***

• Novembro se apro-
xima com promessas de 
(também) agitar a moda 

mineira. Depois da Mi-
nas Trend, um grupo 
de confecções bacanas 
promoverá o lançamen-
to de suas coleções Re-
sort, isto é, com pegada 
comercial e dirigida ao 
alto-verão. O sol (pare-
ce) voltou a brilhar ***

PONTO FINAL: a 
rede Riachuelo lançou 
coleção em ‘collab’ com a 
Moschino, marca america-
na cujo estilista é o irreve-
rente Jeremy Scott. A coisa 
parece que não saiu con-
forme o planejado, pois 
muitos clientes foram às 
redes sociais reclamar do 
estilo tropicalista estranho 
e do preço. Mas, para a 
empresa, o objetivo foi al-
cançado – tanto assim, que 
muitas peças se esgotaram 
logo. Resumo da ópera: fa-
zer ‘collab’ é sempre uma 
agulha de duas pontas.

Wagner Penna
Foto: Divulgação

América tem muitas 
chances de classifi car 

nesta fase

Por Humberto Barbosa

O América da cidade 
de Teófi lo Otoni participa 
do Campeonato Minei-
ro da Segunda Divisão 
entre os quinze clubes 
da competição, distribu-
ídos em três grupos. O 
América ocupa a segunda 
posição do grupo (C), 
com 8 pontos. À frente 
dele o Boston City da 
cidade de Manhuaçu com 
9 pontos. Fungando em 
seu cangote o Manchester 
de Juiz de Fora também 
com 8 pontos. Contagem 
vem logo atrás com 7 
pontos. O lanterna está 
com o Betis que perdeu 

todas suas partidas e só 
conseguiu empatar com o 
América. Exceto Betis de 
Ouro Branco, todos ainda 
podem sonhar com a clas-
sifi cação. Os quatro ainda 
faltam três jogos na tabela.

Resultados do gru-
po: (C): Betis 0 x 1 Boston 
City, América 1 x 0 Con-
tagem, Boston City 1 x 0 
América, Contagem 0 x 0 
Manchester. Manchester 1 
x 2 Boston City, América 
4 x 1 Betis, Manchester 4 
x 2 Betis, Boston City 1 x 
2 Contagem, Manchester 
0 x 0 América. Contagem 
2 x 0 Betis, Betis 0 x 0 

Carciano com o fi lho Hítalo

América. Boston City 0 
x 1 Manchester. Neste 
fim de semana, dias 23 
(sábado) e 24 (domingo), 
foram realizados mais dois 
jogos do grupo (C), pela 
sétima rodada: Manches-
ter 3 x 0 Betis, e Conta-
gem 1 x 0 Boston City. 
Faltam ainda mais três 
rodadas da primeira fase. 
O campeonato está na fase 
das decisões, os chama-
dos “confrontos diretos”.

O primeiro coloca-
do (Boston City) tem 
pela frente: Contagem, 
América e Betis. O se-
gundo (América), ainda 
joga contra Manchester, 
Boston City e Contagem. 
O terceiro lugar (Manches-
ter), pega o Betis, América 
e Contagem. O quarto 
(Contagem), vai enfrentar 
Boston, Betis, Manchester 
e América. Contagem tem 
um jogo a mais do que os 
três primeiros colocados. 
Queremos ilustrar esta pá-
gina com a dupla de atletas 
americanos: Carciano, 40 
anos, com seu fi lho Hítalo, 
(19 anos), que ainda não 
teve oportunidade de jogar. 

Preso em Almenara um dos foragidos 
mais procurados de Minas Gerais

A Polícia Militar pren-
deu um homem de 35 anos, 
na tarde desta quinta-feira 
(21/10/21), no Bairro São 
Pedro, em Almenara, no 
Vale do Jequitinhonha, por 
força de mandado judicial. 
A Polícia Militar rece-
beu denúncia informando 
que um homem, foragi-
do da cidade de Betim/
MG, estaria homiziado em 
uma residência no Bairro 
São Pedro, defl agrou uma 
operação e o foragido 
foi encontrado e preso.

Segundo a PM, o ho-
mem é acusado de envolvi-
mento em duplo homicídio 
ocorrido no ano 2017, na 

cidade de Betim. Ele teria 
assassinado uma mulher 
de 41 anos com quem con-
vivia, tendo desferido gol-
pes de faca e ainda matado 
a fi lha dela, uma criança de 
05 anos. Ele foi encami-
nhado para a delegacia de 
Polícia em Almenara, para 
demais procedimentos, 
quanto ao cumprimento 
do mandado de prisão. 
(Informações: Assessoria 
de comunicação organi-
zacional do 44º BPM).

O preso é E.M.C., de 
35 anos. "O crime ocorreu 
no Bairro Laranjeiras, em 
Betim, na Região Metro-
politana de Belo Hori-

zonte. As vítimas fatais 
são, a professora infantil 
Jane de Fátima Gandra, 
de 41 anos, e sua fi lha, de 
apenas 5 anos, crimes que 
chocaram a população por 
tamanha brutalidade. A 
professora foi encontrada 

na cama de seu quarto, 
com 34 facadas no rosto 
e no peito. Já a crian-
ça foi achada na sala da 
residência, com um cor-
te profundo no pescoço. 
E.M.C. foi preso em Al-
menara, onde ele nasceu”.

O foragido constava na lista dos 21 mais procurados do Estado
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Segurança Pública
PM prende homem por 
importunação sexual 
contra duas mulheres

PM prende autor de furto e 
recupera celular da vítima

Polícia Militar prende um dos 
autores de roubo em Itaipé

Homem é preso por 
violência doméstica e 

posse ilegal de 10 armas

Novo Cruzeiro – Na 
manhã desta quinta-feira 
(21/10), a Polícia Militar 
recebeu informações de 
que um homem trajando 
blusa vermelha, calça jeans, 
boné e óculos escuros, teria 
passado a mão nas partes 
íntimas de uma mulher em 
via pública e, ao repudiá-lo, 
o autor disse: "você está 
gostosa, tem algum proble-
ma em pegar em você?".

Informados do ocorri-
do, militares foram ao local 
e conseguiram localizar e 
prender o autor do crime. 
Durante a lavratura do registro 
de ocorrência, compareceu 
na sede do quartel PM outra 
vítima do sexo feminino, 
alegando que o autor tam-
bém pegou em suas partes 

Novo Cruzeiro - Na ter-
ça-feira (19/10), a Polícia Mi-
litar registrou uma ocorrência 
de furto de celular numa casa 
lotérica no centro de Novo 
Cruzeiro. No local os militares 
solicitaram as imagens da câ-
mera de segurança, e pôde vi-
sualizar um cidadão até então 
não identificado subtraindo 
um celular que estava em cima 
da bancada de atendimento.

Com as características 
físicas do autor e das infor-
mações de testemunhas de 
que ele estava num veículo 
pick-up Strada de cor preta, 
os militares fizeram rastre-
amento pela cidade, e após 
buscas na região central, um 
carro com as mesmas carac-
terísticas foi visto dentro de 

íntimas e, após repudiá-lo, o 
autor a chamou de "gostosa".

Em diálogo com o au-
tor, ele disse aos militares 
que "eu pegar nos outros 
não arranca pedaço" e ale-
gou que possui transtornos 
mentais e faz uso de medi-
camentos controlados. Ele 
foi preso em flagrante por 

importunação sexual contra 
duas mulheres e conduzido 
à delegacia de Polícia Ci-
vil de Novo Cruzeiro para 
as providências de polícia 
judiciária. Equipe: cabo 
Lucimauro e soldado Ca-
lixto. (Informações: tenente 
Thalles Dohler Schutte, co-
mandante da 232ª Cia PM).

um posto de combustíveis.
O condutor foi abordado 

e admitiu que levou o celular 
na lotérica. A vítima reconhe-
ceu o aparelho como sendo 
de sua propriedade, sendo 
encaminhado à delegacia 

de Polícia Civil junto com o 
autor do furto para as medi-
das cabíveis. Equipe: sargen-
to George e cabo Bartilotti. 
(Informações/Foto: tenente 
Thalles Dohler Schutte, co-
mandante da 232ª Cia PM).

Na noite de terça-feira 
(19/10), a Polícia Militar foi 
comunicada da ocorrência 
de um roubo a transeunte no 
perímetro urbano de Itaipé. 
Uma equipe foi ao local e 
fez contato com a vítima, 
ela disse que após sair da 
academia de musculação foi 
surpreendida por um cidadão 
montado numa bicicleta que 
de posse de uma arma de 
fogo de cor preta anunciou 
o assalto determinando que 
ela entregasse o celular que 
segurava, ela o entregou.

Os militares mostraram 
à vítima algumas fotos de 
autores contumazes nessa 
prática criminosa, e ela re-
conheceu um cidadão como 
sendo o autor do roubo. 
Iniciadas as diligências, os 
policiais foram até a casa do 
suspeito, ele não se encon-
trava, mas foram localizados 
um simulacro de arma de 
fogo e um cartão de memó-
ria, que a vítima reconheceu 
como sendo do seu celular.

Logo após, a PM rece-
beu informações que outro 

indivíduo foi visto nas ime-
diações minutos antes, ele 
foi localizado e preso por 
ter emprestado a bicicleta 
para que o seu amigo pra-
ticasse o roubo. A bicicleta 
foi apreendida. O cidadão 
foi preso em flagrante e 
conduzido à delegacia de 
Polícia Civil de Teófilo Oto-
ni, junto com o material 
apreendido, para as provi-
dências de polícia judiciária. 
(Informações/Foto: tenente 
Thalles Dohler Schutte, co-
mandante da 232ª Cia PM).

Menor de 13 anos é 
apreendido suspeito de 

envolvimento em homicídio
Novo Cruzeiro - Na 

madrugada de quarta-
-feira (20/10), por volta 
da 00h35min, a Polícia 
Militar recebeu informa-
ções que um cidadão te-
ria sido vítima de dispa-
ros de arma de fogo den-
tro de sua residência em 
Novo Cruzeiro e morreu 
no local. A PM isolou o 
perímetro e acionou a 
perícia técnica da Polícia 
Civil, que constatou 3 
perfurações no corpo da 
vítima, sendo uma no 
peito, uma nas costas e 
uma na perna esquerda.

No local foram re-
colhidos 02 projéteis de 
arma de fogo de calibre 
indefinido, que estavam 
afixados na parede do 
quarto. Após a liberação 
da perícia, o corpo da 
vítima foi encaminha-
do ao IML de Teófilo 
Otoni para necropsia. O 
crime ocorreu no Bairro 
São Francisco, sendo 
a vítima José Gomes 
Santos Filho, de 33 anos.

Segundo uma tes-
temunha, a vítima era 
usuária de drogas, e 
já frequentou o quarto 
dela, junto com outras 
pessoas, para usarem 
substâncias entorpecen-
tes. Disse que escutou 
os tiros e após alguns 
segundos ouviu pas-
sos rápidos oriundos 
da sua rua, não sen-

do possível visualizar 
quem estava correndo.

Os militares segui-
ram diversas pegadas de 
pés (descalços), aparen-
temente recentes, nessa 
rua não pavimentada que 
estava molhada devido 
às chuvas. As pegadas 
iniciaram exatamente nos 
fundos da casa da víti-
ma e encerraram numa 
casa abandonada, per-
curso de aproximada-
mente 300 metros. Os 
militares entraram no 
imóvel onde localiza-
ram um menor, trajando 
roupas molhadas e com 
os pés e pernas sujos.

Foi localizado na 
casa, debaixo do sofá 
onde ele estava deitado, 
um pacote contendo 11 
pedras de substância se-
melhante ao crack, que o 
menor assumiu lhe per-
tencer e disse que ven-
de cada uma por R$20. 

Questionado, o menor 
não assumiu a autoria do 
homicídio e a arma de 
fogo não foi localizada. A 
PM teve informações que 
o menor é conhecido no 
meio policial pela prática 
de atos infracionais e que 
ele tem sido aliciado por 
traficantes para a venda 
de drogas no município.

O menor foi apreen-
dido em flagrante pelos 
atos infracionais análogos 
aos crimes de homicídio 
e tráfico ilícito de drogas, 
conduzido ao quartel da 
PM em Novo Cruzeiro, 
acompanhado por sua 
mãe, permanecendo o 
tempo necessário para a 
lavratura da ocorrência, 
depois conduzido à de-
legacia de Polícia Civil 
de Novo Cruzeiro, com 
as drogas apreendidas, 
para as providências de 
polícia judiciária. (Infor-
mações/Foto: PMMG).

Araçuaí - Após levan-
tar informações junto ao 
Conselho Tutelar e mem-
bros da comunidade rural 
Machado, militares da 14ª 
Cia PM Ind de Araçuaí 
constataram que um ho-
mem de 44 anos, estaria 
ameaçando a esposa e uma 
filha de 15 anos, com uma 
arma de fogo do tipo pis-
tola na cor prateada. Além 
disso, os militares foram 
informados que o suspeito 
é uma referência na comu-
nidade por fazer reparos 
em armas e possuir pleno 
conhecimento para fabri-
cação destes instrumentos.

Populares relataram 
que o homem andava por-
tando armas de fogo pela 
região, a PM deflagrou 
uma operação que envol-

veu militares da seção de 
inteligência, Patrulha de 
Prevenção à Violência Do-
méstica e o subcomandante 
da unidade. A operação 
resultou na apreensão de 
04 espingardas de diversos 
calibres desmontadas, 04 
espingardas prontas para 
uso, 01 pistola usada para as 
ameaças em âmbito domés-
tico e 01 arma de pressão.

A menor que vinha 
sendo ameaçada foi deixa-
da pelo Conselho Tutelar 
sob responsabilidade de 
uma tia e o autor dos fa-
tos foi preso em flagran-
te, sendo apresentado na 
delegacia de Polícia Civil 
em Araçuaí. (Informações/
Foto: Assessoria de comu-
nicação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).
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Publicação LegalTrabalhador dispensado de forma 
discriminatória após ser diagnosticado 

com HIV será reintegrado
Uma empresa de re-

cuperação de crédito de 
Belo Horizonte terá que 
reintegrar ao emprego e 
pagar R$ 10 mil de in-
denização por danos mo-
rais a um empregado que 
foi dispensado de forma 
discriminatória após ser 
diagnosticado com HIV. 
A decisão é do juiz Luiz 
Cláudio dos Santos Viana, 
titular da 42ª Vara do Tra-
balho de Belo Horizonte.

Segundo o trabalha-
dor, em 22/9/2020, ele 
informou à supervisora, 
via aplicativo WhatsA-
pp, seu afastamento das 
atividades por motivo 
de saúde, amparado em 
atestado médico. Relatou, 
na ocasião, ter descoberto, 
em exame recente, ser 
portador do vírus HIV, 
estando em tratamento 
de saúde em função da 
doença e de outros agra-
vos de ordem psiquiátrica 
dela decorrentes, como 
ansiedade, depressão e 
síndrome do pânico. De 
acordo com o profi ssio-
nal, ao retornar do afasta-
mento, foi surpreendido 
com sua dispensa imo-
tivada em 06/10/2020, 
circunstância que, além 
de retirar os meios para o 
próprio sustento, acarre-
tou a interrupção do tra-
tamento médico em curso.

Para o juiz é sabido 
que vigora, no ordenamen-
to jurídico pátrio, o direito 
potestativo de dispensa. O 
que signifi ca, segundo o 

magistrado, que o empre-
gador poderá dispensar o 
empregado sem a neces-
sidade de justifi car o ato, 
isso em razão da falta de 
lei que regulamente a ga-
rantia prevista no inciso I 
do artigo 7º da Constitui-
ção Federal. Entretanto, 
de acordo com o julgador, 
igualmente certo é que 
a dispensa do emprega-
do não pode se operar 
em afronta aos princípios 
constitucionais da digni-
dade da pessoa humana, 
dos valores sociais do tra-
balho e da liberdade, pre-
vistos no artigo 1º, incisos 
III e IV, da Constituição 
Federal. Pelo artigo 1º da 
Lei 9.029/95, “é proibida a 
adoção de qualquer prática 
discriminatória e limitati-
va para efeito de acesso 
a relação de emprego, 
ou sua manutenção, por 
motivo de sexo, origem, 
raça, cor, estado civil, si-
tuação familiar ou idade”.

O TST editou a Sú-
mula 443, segundo a qual 
“presume-se discrimina-
tória a despedida de em-
pregado portador do vírus 
HIV ou de outra doença 
grave que suscite estigma 
ou preconceito. Inválido 
o ato, o empregado tem 
direito à reintegração no 
emprego”. Ao avaliar o 
acervo probatório constan-
te dos autos, o juiz enten-
deu que “há subsunção dos 
fatos à hipótese da dispen-
sa discriminatória, uma 
vez que a dispensa ocorreu 

poucos dias após a comu-
nicação pelo obreiro de sua 
condição soropositiva”.

Dessa forma, o magis-
trado determinou a ime-
diata reintegração do autor 
ao emprego, com o conse-
quente restabelecimento 
da cobertura pelo plano 
de saúde, sob pena de 
multa diária de R$ 200,00, 
limitada à soma de R$ 20 
mil. O juiz deferiu ainda 
o pagamento dos salários 
correspondentes ao perío-
do de afastamento, da data 
da dispensa até a efetiva 
reintegração, observados 
os reajustes previstos nas 
normas coletivas, e ga-
rantida a integralidade 
dos depósitos de FGTS. 
O magistrado determinou 
o pagamento de indeniza-
ção por danos morais, no 
importe de R$ 10 mil, de-
corrente da natureza grave 
da conduta discriminató-
ria que lesou o autor em 
sua imagem e saúde, com 
caráter compensatório e 

pedagógico, nos termos 
do artigo 223-G, da CLT.

A empresa ainda ten-
tou recorrer, mas o valor 
do depósito recursal foi 
insufi ciente. Por isso, ela 
foi intimada a complemen-
tar o valor depositado, no 
prazo de cinco dias úteis. 
O trabalhador informou 
que foi reintegrado ao 
emprego, porém a empresa 
não reativou o seu plano 
de saúde. Por essa razão, 
a empresa foi intimada 
também a regularizar o 
procedimento, para cum-
prir integralmente a deci-
são judicial, sob pena de 
aplicação da multa diária 
no valor de R$ 200,00, 
limitada ao total de R$ 20 
mil. Por fim, a empresa 
tentou também recorrer ao 
TST, mas o recurso não foi 
aceito, por ausência dos 
pressupostos processuais. 
(Secretaria de Comunica-
ção Social - Notícias Jurí-
dicas - Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Revogação – Pregão Eletrônico 
No. 015/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG 
comunica a revogação do PROCESSO LICITATÓRIO 
No. 118/2021, Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
No. 015/2021, cujo objeto é a aquisição de tecidos, avia-
mentos e artigos para cama, mesa e banho para atender 
as necessidades das Secretarias Municipais de Padre 
Paraíso/MG. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com 
Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da CPL ou pelos 
e-mails: licitacaopp@gmail.com, licitacao@padrepa-
raiso.mg.gov.br ou pelo site: padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

A Mineração João Wolff Ltda., situada no Córrego 
Boa Vista, s/n, zona rural de Teófi lo Otoni/MG, por deter-
minação da Superintendência Regional de Meio Ambiente 
SUPRAM Leste/Superintendência de Projetos Prioritários, 
torna público que protocolizou o requerimento de Licença 
de Operação corretiva, para as atividades de Lavra a céu 
aberto – Rochas ornamentais e de revestimento (A-02-06-
2), Extração de rocha para produção de britas (A-02-09-7), 
Unidade de Tratamento de Minerais (UTM), com tratamen-
to a seco (A-05-01-0) e Unidade de Tratamento de Minerais 
(UTM), com tratamento a úmido (A-05-02-0).
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013019 - MARCONE BARBOSA DIAS, divorcia-

do, maior, técnico em mecânica aeronáutica, nascido aos 
10/05/1978, não informado lugar do nascimento, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Waldemar Evaldo 
Baldo, 256, Bairro Novo Horizonte, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de JOAQUIM BARBOSA DIAS e MARIA VIEIRA DOS 
SANTOS; e EVELY CRISTINA SULZ AGUIAR, solteira, 
maior, balconista, nascida aos 02/04/1979, não informado lu-
gar do nascimento, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Travessa Waldemar Evaldo Baldo, 85, Bairro Novo Horizonte, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de EDSON COSTA AGUIAR e 
MARIA DAS GRAÇAS SULZ; 

013020 - CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE AZE-
VEDO, solteiro, maior, auxiliar administrativo, nascido aos 
04/07/1992, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Edmundo Dantés de Paula, 
111, Bairro Funcionários, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
VALMIR ISIDRO DE AZEVÊDO e TANIA MARCIA 
FERREIRA DE AZEVÊDO; e LETÍCIA CORDEIRO DE 
OLIVEIRA, solteira, maior, assistente de vendas, nascida aos 
29/03/1994, não informado lugar do nascimento, natural de 
Belo Horizonte-MG, residente na Rua Edmundo Dantés de 
Paula, 111, Bairro Funcionários, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de e CLEUSA CORDEIRO DE OLIVEIRA; 

013021 - WELTON RODRIGUES RIOS, solteiro, maior, 
analista de sistema de segurança, nascido aos 29/12/1989, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Rua Madalena Kern, 71, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de GERALDO VIEIRA RIOS e SONIA 
MARIA RODRIGUES RIOS; e ARIELE MURÇA GOMES, 
solteira, maior, inspetora de alunos, nascida aos 28/08/1992, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Rua Madalena Kern, 71, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de JERONIMO RAMALHO GOMES e 
AMÉLIA MURÇA RAMALHO; 

Teófi lo Otoni-MG 22/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13019 a 13021
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