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O mendigo, a esposa infiel 
e o marido traído: três 

personagens e o efeito meme

Homem fica gravemente 
ferido após ser 

atropelado na MGC-418
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CDL-TO recebe o presidente do Banco 
do Nordeste, José Gomes Costa

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni (CDL-TO) realizou um evento, no sábado (19/03), com a presença do presidente da instituição, Frank Alves, presidente do Banco 
do Nordeste, José Gomes da Costa; presidente da Fiemg, Flávio Roscoe Nogueira, presidente da FCDL, Frank Sinatra; deputado federal Fábio Ramalho e diversas outras autoridades de 
Minas Gerais. Na oportunidade foram apresentadas as linhas de crédito à disposição dos clientes do Banco do Nordeste, tratada sobre a negociação de dívidas e firmadas parcerias para 
o desenvolvimento socioeconômico da região. Frank Alves agradeceu a presença de José Gomes da Costa em Teófilo Otoni e destacou a importância deste encontro para a região do 
Mucuri e Jequitinhonha. Ele ressaltou a relevância que tem o Banco do Nordeste para o desenvolvimento econômico de Teófilo Otoni e região, principalmente no setor rural. Página 8

Instituto Cultural In-Cena 
apresenta o espetáculo 

“A Bela e a Fera”
O Instituto Cultural 

In-Cena vai apresentar 
neste fim de semana, 26 e 
27 de março, às 18h, o es-
petáculo “A Bela e a Fera”, 
em parceria com Anima 
Recreação Infantil e BM 
Negócios Criativos. As 
apresentações serão reali-
zadas na sede do Instituto, 
à Rua Amadeu Onofre, nú-
mero 206A, Bairro Manoel 
Pimenta, em Teófilo Otoni. 
Ingressos estão sendo ven-
didos a R$ 20,00 com com-
pra antecipada que pode 
ser feita on-line e o paga-
mento via Pix. Página 2

PM inicia o Proerd na 
Escola Municipal Maria das 

Dores em Novo Cruzeiro

A Polícia Militar ministrou a aula inaugural do PROERD – Programa Educacional de 
Resistência às Drogas, nesta quarta-feira (23/03), na Escola Municipal Professora Maria 
das Dores Gomes de Souza, em Novo Cruzeiro, durante solenidade que ocorreu no ginásio 
do referido educandário. Foram contemplados com o Programa 140 alunos. Página 6
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Opinião/Cidade
Instituto Cultural In-Cena 
apresenta o espetáculo 

“A Bela e a Fera”
O Instituto Cultural 

In-Cena vai apresentar 
neste fim de semana, 
26 e 27 de março, às 
18h, o espetáculo “A 
Bela e a Fera”, em par-
ceria com Anima Re-
creação Infantil e BM 
Negócios Criativos. As 
apresentações serão re-
alizadas na sede do Ins-
tituto, à Rua Amadeu 
Onofre, número 206A, 
Bairro Manoel Pimen-
ta, em Teófilo Otoni.

Ingressos estão sen-
do vendidos a R$ 20,00 
com compra antecipa-
da que pode ser feita 
on-line e o pagamento 
via Pix. Mais informa-
ções: (33) 3522-5847 
(WhatsApp) ou por di-
rec nas redes sociais 
do In-Cena. Os organi-
zadores informam que 
é obrigatório o uso de 
máscara no local e indis-
pensável a apresentação 
do comprovante de vaci-
nação contra a covid-19.

Sinopse: A jovem 
Bela se encontra em 
perigo na floresta e é 
resgatada pela Fera, que 
a leva, contra a sua von-

28ª Subseção da OAB 
prepara manhã de 

lazer em comemoração 
ao Dia da Mulher

A 28ª Subseção da 
OAB/MG de  Teóf i lo 
Otoni, através da Comis-
são da Mulher Advogada, 
está com uma grande 
programação a ser re-
alizada na manhã des-
te sábado (26/03), para 
celebrar o Dia da Mu-
lher que é comemorado 
anualmente no dia 8 de 
março. O evento será re-
alizado na sede da OAB, 
no Bairro Marajoara, a 
partir das 8h, e vai contar 
com cuidados especiais 
para as mulheres, exer-
cícios de alongamento, 
Fi tdance,  massagens, 
sorteios e café da manhã.

Juliana Lemes da Cruz. Doutoranda em Política Social – UFF. 
Pesquisadora GEPAF/UFVJM. Coordenadora do Projeto MLV. 
Contato: julianalemes@id.uff.br

O mendigo, a esposa infiel 
e o marido traído: três 

personagens e o efeito meme
O caso da mulher que 

foi flagrada pelo marido 
com um homem em si-
tuação de rua dentro do 
próprio carro viralizou nas 
redes sociais por se tratar 
de uma situação inusitada. 
A mulher e o homem - po-
pularmente nomeado de 
mendigo - estavam nus.

A situação, que foi re-
gistrada por câmeras de 
segurança de um local pró-
ximo de onde o veículo 
estava estacionado, ocorreu 
em Planaltina, no Distrito 
Federal, no dia 9 de feve-
reiro de 2022. O marido 
traído estaria espancando 
o tal mendigo por acreditar 
que o que via seria o estu-
pro de sua companheira, 
que, diante da autoridade 
policial admitiu que se 
tratava de ação consentida. 

Ao ganhar as redes 
sociais, e o noticiário da 
grande mídia nacional, a 
história deu margem para 
várias interpretações sobre 
os papéis de cada um dos 
personagens envolvidos 
no caso. A mulher, jovem, 
adepta dos exercícios fí-
sicos, recém integrada à 
uma igreja de viés cristão. 
O homem, em situação de 
rua, aparentemente jovem 
e que carecia de cuidados 
associados à higiene corpo-
ral, assim como outros que 
vivem nas mesmas condi-
ções. O marido da mulher 
envolvida, administrador 
de loja associada ao serviço 
de personal traineer - edu-
cador físico. Como algo 
corriqueiro, a saúde mental 
das pessoas envolvidas em 
situações como esta é negli-
genciada em detrimento da 
espetacularização do caso. 
A repercussão fomentada 
pelos veículos de comu-
nicação de massa tratou 
de aguçar a criatividade 
dos receptores da notícia.

Em um áudio, supos-
tamente reproduzido pela 
mulher, dizia que a refe-
rida estava confusa e que, 
ora enxergava Deus no tal 
mendigo, ora enxergava 
o seu marido. Que não 
estava entendendo a situ-
ação e que estava com o 
coração aflito e inquieto. 
O relato apresentou trechos 

desconexos, o que gerou 
margem para difusão de 
memes de distintos vie-
ses. Por consequência, a 
chacota foi direcionada, 
principalmente, ao mari-
do que, diante dos fatos, 
seria o corno da relação.

E o pior, corno de men-
digo. Pelo alarde, parece-
-nos que não há nada mais 
frustrante para a figura mas-
culina que perder espaço 
para outra figura masculina 
em condição socioecono-
mica inferior. Nessa situa-
ção, percebe-se que a figura 
feminina, embora seja ob-
jetivamente a protagonista, 
assumiu papel secundário, 
uma vez que foi relaciona-
da ao caso como um objeto 
em pleno uso por quem não 
detém sua propriedade.

Parece complexa essa 
minha colocação, mas, 
revela o que refletiram as 
inúmeras respostas popu-
lares diante do caso: um 
misto de culpabilização 
da mulher; pressão so-
bre a figura masculina do 
marido, que jamais pode 
ser traído ou, “corneado”; 
e a reafirmação da con-
dição de subalternidade 
do homem em situação 
de rua - o tal mendigo.

Em entrevista ao canal 
Metrópoles, o marido traí-
do relatou sua versão sobre 
o caso: ele teria procurado 
o influenciador digital Léo 
Dias e pedido espaço para 
desfazer o equívoco de 
interpretação que tem tra-
zido transtornos para sua 
vida privada. O homem 
disse que independente 
de ser ou não morador de 
rua, diante da cena que 
ele presenciou, entendeu 
que precisaria intervir. O 
local era ermo e os vidros 
do carro estavam fecha-
dos. Ele o teria socado, até 
conseguir acessá-lo. Léo 
Dias conduziu de forma 
respeitosa a entrevista que 
expôs a versão do marido 
traído sobre alguns pontos.

Segundo ele, o caso 
tem sido divulgado de 
maneira errônea, de forma 
a macular a imagem de 
sua esposa com elementos 
que não condizem com o 
perfil dela. Em consulta ao 

médico que acompanha o 
caso, soube que qualquer 
pessoa está sujeita, um dia, 
a um surto. Isso depende 
do que ela esteja passando. 
O que pode se relacionar 
ao estresse do dia a dia 
e às mudanças, não ne-
cessariamente, está rela-
cionado a algo que tenha 
ocorrido anteriormente.

O marido procurou 
desmentir afirmações; res-
significar as chacotas; 
desfazer a ideia de que 
a mulher quis lhe trair; 
de que sua atitude teria 
relação com atividade de 
“garota de programa”; 
dentre outros. A questão 
é que a situação chegou 
ao ponto de envolver seus 
filhos. Segundo o homem, 
a esposa segue internada 
em tratamento psiquiátri-
co e psicológico. Desde 
o fato, está isolada da 
situação e ele próprio, 
precisou se afastar para 
barrar as distorções da 
mídia. Trancou as redes 
sociais e se recolheu aos 
limites do ambiente do-
méstico para que sua saúde 
mental fosse menos preju-
dicada. Ou seja, parou sua 
vida sob questionamentos 
externos a respeito do 
relacionamento de três 
anos que mantém com a 
mulher. Sua vida mudou 
drasticamente e “tá uma 
bagunça” disse ele ao en-
trevistador. Desabafou 
que poucos são aqueles 
que se preocupam com a 
saúde mental dos envol-
vidos e a zoação não para. 

Percebe-se, diante do 
caso, o poder dos canais de 
comunicação e seu alcance. 
O problema é que nem sem-
pre as informações compar-
tilhadas sinalizam a verdade 
dos fatos. Em regra, difun-
de-se o que chama mais 
atenção do público receptor. 
No caso brasileiro, em es-
pecial, esse tipo de notícia 
atinge seu ápice quando 
mobiliza as pessoas a partir 
do que compreendem serem 
os padrões das relações de 
intimidade, desde que elas 
próprias não sejam o alvo 
das discussões, chacotas e 
nemes. (Mencionado: canal 
Metrópoles - YouTube).

tade, para o seu castelo. 
Com o convívio, Bela 
o ensina a ser cortês e 
respeitoso, e esta história 
vai ganhando um novo 
rumo. Esta clássica his-

tória de amor está cheia 
de personagens inesque-
cíveis, cenas fantásticas, 
figurinos deslumbran-
tes, belas canções e efei-
tos especiais incríveis.
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Gerais
Polícia Militar participa das 
tratativas para criação da 
Guarda Mirim em Araçuaí

Na tarde de quarta-
-feira (23/03) a Polí-
cia Militar participou 
da primeira reunião da 
comissão para criar a 
Guarda Mirim na cida-
de de Araçuaí. Durante 
o evento, realizado na 
prefeitura, foi apresen-
tada a proposta de edital 
para seleção de jovens 
de baixa renda, inicia-
das as tratativas para 
local de funcionamento 
das atividades e finan-
ciamento do projeto.

A iniciativa mostra-
-se de extrema impor-
tância, pois vai contri-
buir para o resgate de 
valores e a inserção 
do jovem no merca-
do de trabalho através 
da capacitação moral 

e profissional. Ressal-
tando que o jovem na 
Guarda Mirim continua 
com os seus estudos e 
pode ser contratado pe-
las empresas locais para 
um turno de trabalho.

A comissão para 
criar a Guarda Mirim é 
composta pela Prefeitura 
Municipal, através das 

secretarias de Educação e 
de Assistência Social, Po-
lícia Militar, e vai contar 
com parceiros para a rea-
lização desse importante 
projeto que vai beneficiar 
tantos jovens, automati-
camente, seus familiares. 
(Assessoria de comu-
nicação organizacional 
do 70º BPM, Araçuaí).

Prefeitura de Caraí instala 
14 câmeras do sistema 

Olho Vivo na cidade

GRS Pedra Azul capacita 
multiplicadores para uso 

do sistema SISS-GEO

Governo adianta 13º 
salário de aposentados e 

pensionistas do INSS

“Em Caraí os recursos 
são devolvidos à popula-
ção em ações e cuidados 
para uma melhor qualida-
de de vida”. Assim faz o 
prefeito Vavá Neiva com 
uma série de ações no mu-
nicípio, em todas as áreas, 
urbana e rural. E, nesta 
quarta-feira (23/03), Vavá 
anunciou a instalação de 
14 câmeras de videomo-
nitoramento do sistema 
Olho Vivo que está sen-
do implantado em Caraí, 
proporcionando melhor 
qualidade de vida e mais 
segurança à população.

“Assim teremos uma 
vigilância maior ao pa-
trimônio público, melhor 
segurança para os comer-
ciantes e instituições ban-
cárias, e maior proteção 
ao bem estar das pessoas”, 
disse Vavá, destacando 

O Núcleo de Vigi-
lância Epidemiológica 
(NUVEPI) da Gerência 
Regional de Saúde (GRS) 
de Pedra Azul realizou 
nos dias 16 e 17 de mar-
ço, no auditório da GRS, 
a oficina de formação de 
multiplicadores para uso 
da plataforma do Sistema 
de Informação em Saú-
de Silvestre (SISS-Geo) 
no registro de primatas 
não humanos e epizootias 
para vigilância da febre 
amarela em Minas Gerais.

O evento, que con-
tou com a participação 
de representantes dos 25 
municípios abrangidos 
pela GRS Pedra Azul, teve 
como objetivo a implanta-
ção e utilização do SISS-
-Geo, além de sensibilizar 
os profissionais de Vigilân-
cia em Saúde para intensi-
ficação das ações de vigi-
lância epidemiológica da 
Febre Amarela, com ênfa-
se na vigilância de Prima-
tas Não Humanos (PNH).

Segundo a referência 
técnica em arboviroses da 
GRS Pedra Azul, Davidson 
Rodrigues Castro, o SISS-
-Geo permite identificar 
animais silvestres sadios, 
mortos ou doentes, e ativar 
o alerta de doenças, que 
podem ser transmitidas 
entre animais e pessoas, 
possibilitando rapidez nas 
ações de vigilância, pre-
venção e controle de surtos 

Foi publicada nesta 
quarta (23), no Diário 
Oficial da União (DOU), 
a Portaria Dirben/ INSS 
nº 1002, que antecipa 
o pagamento do abono 
anual devido aos benefi-
ciários do Instituto Na-
cional do Seguro Social 
(INSS). A medida não 
tem impacto orçamen-
tário, já que haverá so-
mente a antecipação do 
pagamento do benefício, 
sem acréscimo na des-
pesa prevista para o ano.

O pagamento ocor-
rerá em duas parcelas, 
sendo a primeira em maio 
e a segunda no mês de 
junho. Geralmente,  o 
pagamento ocorre nas 
competências agosto e 
novembro. Aposentados e 
pensionistas, em maioria, 
receberão 50% do valor 
do benefício. A exceção 
é para quem passou a 

que, com ideias inovado-
ras e evolutivas é possível 
fazer mais. “É possível 
termos dias melhores para 
se viver com todos e para 
todos. Podem acreditar”. 
Vavá informa que todo 
equipamento foi adquiri-
do com recursos próprios. 
É o município de Caraí 
dando um passo à frente 
do seu tempo. “Gover-
nar para todos dá certo”.

As câmeras de alta 
resolução estão sendo co-
locadas em pontos estra-

tégicos da cidade e serão 
monitoradas pela Polícia 
Militar em parceria com a 
prefeitura. O comandante 
do Pelotão de Caraí, te-
nente Marlos, disse que 
essa parceria da Polícia 
Militar com a Prefeitu-
ra é de suma importân-
cia para a segurança do 
município. Vai ajudar na 
identificação de possíveis 
infratores que cometam 
algum delito na cidade. 
“E vai ajudar na sensa-
ção de segurança”, disse.

como os da febre amarela, 
raiva entre outras zoono-
ses de importância para 
a saúde pública. “A utili-
zação do SISS-Geo pelos 
municípios irá resolver di-
ficuldades até então encon-
tradas nos serviços de vigi-
lância, permitindo rapidez 
da informação, precisão da 
localidade, bom diagnósti-
co laboratorial e bons mo-
delos de previsão”, disse.

De acordo com Davi-
dson Rodrigues, o SISS-
-Geo permite a realização 
de registros em tempo 
real, por meio do georre-
ferenciamento de eventos, 
a validação taxonômica 
de animais, a distribui-
ção de informações em 
nível nacional, estadual 
e municipal e a rastre-
abilidade de dados. “O 
sistema permite a rapidez 
na verificação da epizootia 
e proporciona estratégias 
para priorização de grupo 
e áreas para vacinação em 
regiões com ocorrência 
de epizootias em PNH e 
apresenta qualidade de da-

dos para uso em modelos 
de previsão de ocorrência 
de doenças”, explicou.

Para a coordenadora 
de Epidemiologia da GRS 
Pedra Azul, Evangelia Mo-
reira de Aguilar, a oficina 
traz grandes benefícios 
para a região, uma vez que 
Minas Gerais viveu nos 
últimos anos duas impor-
tantes epidemias conse-
cutivas de febre amarela 
silvestre, o que a tornou 
emergência em saúde pú-
blica. A primeira epidemia 
ocorreu no período sazonal 
de 2016/2017, com grande 
impacto na região do Vale 
do Rio Doce e Mucuri, 
parte da Zona da Mata e Je-
quitinhonha. Já a segunda, 
ocorreu no período de mo-
nitoramento de 2017/2018, 
atingindo principalmente, 
a região metropolitana 
de Belo Horizonte, Zona 
da Mata e parte das re-
giões Campos das Ver-
tentes, Oeste e Sul/Sudo-
este mineiro. (Por Allan 
Gomes Campos/ GRS 
Pedra Azul/ SES-MG).

receber o benefício de-
pois de janeiro. Neste 
caso, o valor será calcu-
lado proporcionalmente. 

Os segurados que re-
cebem benefício por in-
capacidade temporária 
(antigo auxílio-doença) 
também têm direito a uma 
parcela menor do que 
os 50%. Nesse caso, a 
antecipação é calculada 
de acordo com o tempo 
de duração do benefício.

Por lei, não têm direito 
ao 13º salário os segurados 
que recebem benefícios 

assistenciais. Por isso, o 
número de benefícios com 
o 13º salário é menor do 
que o número total de be-
nefícios pagos pelo INSS.

 Para os benefícios que 
forem concedidos após o 
mês de maio de 2022, o 
pagamento do abono anual 
será efetuado em parcela 
única, juntamente com a 
mensalidade da compe-
tência novembro/2022. 

Para mais informa-
ções e números, confira 
o site do Ministério do 
Trabalho e Previdência.
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Gerais
Cemig lança edital nos 

seus 70 anos e destina R$10 
milhões para incentivo 
de projetos artísticos e 

culturais no estado

Com o objetivo de 
fomentar, reconhecer e 
fortalecer a cultura em 
Minas Gerais, a Cemig 
publicou, nesta quarta-
-feira (23/03), um edital 
de chamamento público 
para a seleção de pro-
jetos artísticos e cultu-
rais, aprovados na Lei 
Estadual de Incentivo à 
Cultura, que serão in-
centivados pela Com-
panhia. Ao todo, serão 
destinados R$10 milhões 
para o desenvolvimento 
das propostas aprovadas. 

Podem ser inscritas 
iniciativas que envolvam 
teatro, dança, música, 
literatura, artes plásticas, 
artesanato, fotografia e 
preservação do patrimô-
nio imaterial, entre outras 
atividades. As propostas 
escolhidas deverão ser 
executadas nos 774 mu-
nicípios mineiros da área 
de concessão da Cemig. 
Os projetos aprovados 
serão realizados no con-
junto de atividades dos 
70 anos da Companhia. 

As inscrições são 
gratuitas e vão do dia 23 
de março até as 18 horas 
do dia 30 de junho. O 
cadastro deve ser feito di-
retamente no link dispo-
nível no texto do edital. 
O documento completo 
com todas as informa-
ções está no site da Ce-
mig, no endereço eletrô-
nico www.cemig.com.br. 

O diretor de Comuni-
cação Empresarial e Sus-
tentabilidade da Cemig, 

Cláudio Bianchini, des-
tacou o compromisso que 
a empresa tem com o re-
conhecimento da cultura 
mineira. “A Cemig é hoje 
a maior incentivadora de 
cultura em Minas Gerais 
e se configura entre as 
empresas que se desta-
cam no país. Sabemos da 
importância de promover 
e apoiar as diferentes 
iniciativas culturais de-
senvolvidos nas diversas 
áreas, além de contri-
buir para a preservação 
do patrimônio cultural 
permanente no estado. 
Impulsionar a cultura 
em Minas Gerais é um 
dos valores primordiais 
da Cemig”, ressaltou. 

Inscrição e divulga-
ção - Podem participar 
empreendedores - pessoa 
física e/ou jurídica, com 
ou sem fins lucrativos 
-, que já tenham proje-
tos aprovados ou, ainda, 
aqueles que inscreve-
rem as suas propostas 
na Plataforma Digital 
da Secretaria de Estado 
de Cultura e Turismo 
(Secult-MG) e que ti-
verem aprovação até a 
data de encerramento das 
inscrições. Além disso, é 
importante que estejam 
de acordo com todos 
os critérios e requisitos 
estabelecidos em edital.

As inscrições no 
chamamento público 
ficarão abertas por 100 
dias corridos, entre os 
dias 23/03 e 30/06. A se-
leção de projetos aconte-

cerá ao longo dos meses 
de março, abril, maio, 
junho e julho. A divul-
gação dos aprovados 
será feita no dia 10 de 
cada mês, a partir de 
abril, no site da Cemig. 
No entanto, é impor-
tante destacar que, se 
antes mesmo do término 
do período previsto de 
realização do chama-
mento público a Cemig 
selecionar projetos que 
atinjam o limite de R$ 10 
milhões, a Companhia 
poderá encerrar o edital.

Energia da Cul-
tura - Como a maior 
incentivadora da cultura 
em Minas Gerais, a Ce-
mig patrocina projetos 
desenvolvidos em dife-
rentes áreas e colabora 
com a preservação do 
patrimônio permanente. 
Atualmente, a Compa-
nhia patrocina mais de 
50 equipamentos históri-
cos em todo o estado, por 
meio das leis de dedução 
fiscal estadual e federal 
de incentivo à cultura. 
Esse protagonismo refle-
te o posicionamento da 
empresa ao garantir um 
maior alcance e asserti-
vidade nos incentivos, 
além de apoio às deman-
das estratégicas, promo-
vendo a democratização 
do acesso às práticas 
culturais, fomentando a 
economia criativa mi-
neira e possibilitando o 
desenvolvimento eco-
nômico e social de Mi-
nas Gerais. (CEMIG).

Senado aprova PL que 
aumenta pena para 

violência contra crianças

O Senado aprovou nes-
ta terça-feira (22/03) um 
projeto de lei (PL) que en-
durece penas nos casos de 
violência contra crianças ou 
adolescentes. Além disso, o 
texto torna crime hediondo 
o homicídio contra menor de 
14 anos. A relatora do texto 
no Senado, Daniella Ribeiro 
acatou algumas emendas e, 
por isso, o texto retorna à 
Câmara para nova análise.

 O texto determina pena 
de três meses a dois anos 
para quem descumprir deci-
são judicial favorável à ado-
ção de medidas protetivas 
de urgência. O projeto tam-
bém aumenta a pena de ho-
micídio contra menor de 14 
anos se o crime for cometi-
do por familiar, empregador 

da vítima, tutor ou curador 
ou se a vítima é pessoa com 
deficiência ou tenha doença 
que implique o aumen-
to de sua vulnerabilidade.

 A proposta foi batiza-
da de Lei Henry Borel, em 
homenagem ao menino de 
4 anos que foi espancado e 
morto em março de 2021. 
Os acusados do crime são 
a mãe de Henry, Monique 
Medeiros, e o padrasto do 
menino, que estão presos.

 O projeto ainda prevê 
punição para quem deixar 
de comunicar à autoridade 
pública a prática de violên-
cia, de tratamento cruel ou 
degradante, ou de formas 
violentas de educação, cor-
reção ou disciplina, contra 
criança ou adolescente, ou 

A relatora da Lei Henry Borel acatou emendas. Texto voltará à Câmara

Reunião em Araçuaí 
debate a expansão da rede 

de conveniados ao IPSM

O comandante do 70º 
Batalhão de Polícia Militar 
sediado em Araçuaí, tenente-
-coronel Campos e o diretor 
Regional do IPSM (Instituto 
de Previdência dos Servido-
res Militares do Estado de 
Minas Gerais), Gilson Alves 
de Morais se reuniram na ter-
ça-feira (22/03), com profis-
sionais da saúde, policiais e 
bombeiros militares que tra-
balham em Araçuaí e região.

Na ocasião foi explana-

do sobre o funcionamento 
do IPSM, apresentado o 
Edital que se encontra em 
vigência e a documentação 
necessária para efetivar o 
credenciamento. Também 
foram explicadas as me-
didas que estão sendo im-
plementadas para melhoria 
da assistência à saúde e 
esclarecidas dúvidas com 
relação ao atendimento.

As tratativas para ex-
pansão da rede de con-

veniados gerou mais 05 
conveniados, para as áreas 
de Odontologia, Ortodontia, 
Farmácia, Fisioterapia e Ra-
diologia. Prospectos para as 
áreas da Pediatria, Cardiolo-
gia, Nutrição, Psicologia e 
Laboratorial, também foram 
apresentados. A reunião foi 
realizada na Câmara Muni-
cipal de Araçuaí. (Informa-
ções /Fotos: assessoria de 
comunicação organizacio-
nal do 70º BPM, Araçuaí).

o abandono de incapaz. A 
pena será de seis meses a 
três anos, mas poderá ser 
aumentada se a omissão 
partir de parentes ou se levar 
à morte da vítima. “No mé-
rito, o projeto é dotado do 
mais alto grau de relevância. 
A violência contra crianças 
e adolescentes é um grave 
problema que demanda res-
posta adequada do Estado”, 
afirmou Daniella Ribeiro.

 Segundo consta em 
seu relatório, o Disque 100, 
serviço de denúncias de vio-
lações de direitos humanos, 
mantido pelo Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, regis-
trou mais de 119 mil de-
núncias de violência contra 
crianças e adolescentes. 
A relatora classificou esse 
número de “estarrecedor”. 
Ela acatou emendas que 
alteram o teor do projeto e, 
por isso, ele voltará à Câ-
mara dos Deputados. Dentre 
essas emendas incluídas no 
texto, está uma que garante 
a assistência jurídica de De-
fensor Público ou por advo-
gado conveniado ou nome-
ado na defesa da criança ou 
adolescente em situação de 
violência. (Agência Brasil).
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Gerais
Plenário aprova 

reajuste para servidores 
do Executivo

Em Reunião Extra-
ordinária na manhã desta 
quarta-feira (23/03/22), o 
Plenário da Assembleia 
Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) aprovou em 
1º turno o Projeto de Lei 
(PL) 3.568/22, do gover-
nador Romeu Zema, que 
concede revisão geral de 
10,06% nos subsídios e 
nos vencimentos básicos 
para todos os servidores 
públicos civis e milita-
res do Poder Executivo.

Na mesma reunião, 
também foram aprovados 
projetos que reajustam os 
vencimentos dos servi-
dores de outros Poderes 
e órgãos. As votações 
ocorreram depois que 
o governador retirou o 
regime de urgência para 
a tramitação, na Assem-
bleia, do projeto que au-
toriza o Estado a aderir ao 
Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) proposto 
pela União, situação que 
impedia que outras ma-
térias fossem votadas.

Na votação do PL 
3.568/22, os deputados 

aprovaram a matéria na 
forma do substitutivo nº 
1, apresentado pela Co-
missão de Constituição 
e Justiça (CCJ) e acatado 
também pelas Comissões 
de Administração Pú-
blica e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentá-
ria (FFO). Assim, a cor-
reção nos vencimentos 
do Executivo deve ser 
retroativa a 1º de janeiro 
deste ano para todas as 
categorias de servidores 
contempladas no PL.

O texto original pre-
via aplicação retroativa 
ao primeiro dia de 2022, 
apenas para os servidores 
das áreas de Educação 
Básica, Educação Supe-
rior, Saúde, Seguridade 
Social e Segurança Pú-
blica, e, a partir de 1º 
de maio, para as demais 
carreiras, cargos de pro-
vimento em comissão, 
funções gratificadas e 
gratificações de função.

Por solicitação do 
próprio governador, fo-
ram também incluídas 
como beneficiárias do 

reajuste, no novo texto 
aprovado nesta quar-
ta (23), às carreiras do 
Grupo de Atividade de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, 
que, por um equívoco, 
não constaram da reda-
ção original do projeto. 
O reajuste é extensível 
aos servidores inativos 
e aos pensionistas com 
direito à paridade, aos 
detentores de função 
pública, aos contratos 
temporários vigentes e 
aos convocados para as 
funções de magistério.

O projeto aprovado 
também modifica cri-
térios de concessão do 
abono fardamento aos 
militares da ativa, com 
a ampliação do número 
de parcelas anuais de 
uma para quatro, cada 
qual correspondente a 
40% da remuneração 
básica do soldado de 
1ª classe. A proposição 
retorna agora à FFO 
para receber parecer de 
2º turno antes da vota-
ção final pelo Plenário.

Boletim de monitoramento 
dos casos de Dengue, Zica 

e Chikungunya (22/03)

Até 22/03/2022, Minas 
Gerais registrou 13.143 
casos prováveis (casos no-
tificados exceto os descarta-
dos) de dengue. Desse total, 
5.112 casos foram confirma-
dos para a doença. Um óbito 
foi confirmado em Minas 
Gerais, e sete óbitos são in-
vestigados até o momento.

Em relação à Febre 
Chikungunya, foram regis-
trados 897 casos prováveis 
da doença e, desse total, 144 

casos foram confirmados. 
Um óbito foi confirmado, 
e até então, não há nenhum 
outro em investigação. Já 
em relação ao vírus Zika, 
foram registrados 21 casos 
prováveis, sendo 01 confir-
mado para a doença. Não 
há óbitos por Zika em Mi-
nas Gerais até o momento.

Cenário epidemio-
lógico das arboviroses, 
Minas Gerais, 2021 – 
Dengue: foram registrados 

Senado aprova 
política nacional de 
fomento à cultura

O Senado aprovou 
nesta quarta-feira (23/03) 
o projeto de lei que insti-
tui a política nacional de 
fomento ao setor cultu-
ral, com duração de cinco 
anos. Batizada de Política 
Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura, o Pro-
jeto de Lei 1518/2021 prevê 
repasses anuais de R$ 3 
bilhões da União a estados 
e municípios para ações 
no setor. O texto segue 
para sanção presidencial.

A política é voltada 
para trabalhadores da cul-
tura, entidades e pesso-
as físicas e jurídicas que 
atuem na produção, difu-
são, promoção, preservação 
e aquisição de bens, produ-
tos ou serviços artísticos e 
culturais, incluindo o patri-
mônio cultural material e 
imaterial. Ao todo, 17 gru-
pos de atividades culturais 
poderão ser contemplados.

Estados e municípios 
devem aplicar 80% dos re-
cursos recebidos em ações 
de apoio ao setor cultural 
por meio de editais, cha-
madas públicas, prêmios e 
compras de bens e serviços 
culturais, além de subsídio 
para manutenção de espa-
ços artísticos e ambientes 
culturais que desenvolvam 
atividades regulares e de 
forma permanente em seus 
territórios e comunidades.

O restante 20% do di-
nheiro deve ser repassado 

diretamente em ações de 
incentivo a programas, 
projetos e ações de de-
mocratização do acesso à 
produção artística e cul-
tural em áreas periféricas 
urbanas e rurais, bem como 
povos e comunidades tra-
dicionais. Para receber a 
verba, os entes federativos 
devem comprovar que já 
investem em cultura com 
recursos próprios um valor 
não inferior à média dos 
valores consignados nos 
últimos três exercícios.

O projeto de lei foi ins-
pirado na Lei Aldir Blanc, 
criada e aprovada pelo 
Congresso para prestar 
assistência emergencial 
ao setor cultural durante a 
pandemia da covid-19. No 
período, atores, músicos, 
artistas plásticos e produ-
tores culturais não puderam 
promover ou participar de 
eventos. A Política Na-
cional Aldir Blanc veio 
dessa ideia, mas conferindo 
estabilidade e um prazo 

mais longo, de cinco anos, 
de estímulo financeiro ao 
fomento da arte no país.

Aldir Blanc - Aldir 
Blanc foi um escritor e 
compositor brasileiro que 
morreu de covid-19 em 
maio de 2020. Na década de 
1960, ele participou de di-
versos festivais da canção, 
compondo músicas inter-
pretadas por Clara Nunes, 
Taiguara e Maria Creuza.

Mas foi na década de 
1970 que ele compôs o 
seu maior sucesso. Com a 
parceria de João Bosco e 
na voz de Elis Regina, o 
mundo conheceu O bêbado 
e a equilibrista. Em 1978, 
publicou as crônicas Rua 
dos Artistas e arredores. 
Em 1981, Porta de tintura-
ria (1981). As duas obras 
foram reunidas, posterior-
mente, em 2006, na edição 
Rua dos Artistas e transver-
sais, que ainda trouxe 14 
crônicas escritas para a re-
vista Bundas e para o Jornal 
do Brasil. (Agência Brasil).

23.141 casos prováveis, 
15.743 casos confirmados, 
08 óbitos confirmados e 
15 em investigação. Chi-
kungunya: foram registra-
dos 5.539 casos prováveis, 
4.382 casos confirmados, 
01 óbito confirmado e ne-
nhum em investigação. 
Zika Vírus: foram regis-
trados 104 casos prováveis, 
26 casos confirmados, ne-
nhum óbito confirmado e 
nenhum em investigação.

Epidemias: Minas Ge-
rais vivenciou quatro epide-
mias de dengue nos anos de 
2010, 2013, 2016 e 2019. 
Em 2019 foram notificados 
474 mil casos prováveis 
e 188 óbitos por dengue. 
Em 2020 foram notificados 
84.636 casos prováveis 
e 13 óbitos por dengue. 
(Informações: SES/MG).

Reunião teve votação de projetos após fim da urgência para regime 
de recuperação fiscal (Foto: Daniel Protzner)
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Segurança Pública
PM inicia o Proerd na 

Escola Municipal Maria das 
Dores em Novo Cruzeiro

Polícia Militar prende autores de ato 
obsceno em via pública de Almenara

O comandante do 
44º Batalhão de Polí-
cia Militar de Almenara, 
tenente-coronel Navar-
ro, disse que após tomar 
conhecimento de um ví-
deo que circulou nas re-
des sociais na terça-feira 
(22/03/22), mostrando 
um homem urinando na 
Base Comunitária Mó-
vel da Polícia Militar 
(uma viatura), em plena 
luz do dia, em via públi-

ca movimentada e com 
comércio aberto, foram 
iniciadas as diligências 
para identificar os autores.

Os militares conse-
guiram localizar o autor 
do ato obsceno M.M.S, 
e ele alegou que estava 
embriagado, e que te-
ria sido incentivado por 
outro autor a praticar a 
infração penal, o mesmo 
que filmou o ato. Em con-
tinuidade às diligências, 

os militares verificaram 
nas câmeras de videomo-
nitoramento da Farmácia 
Indiana o momento em 
que o outro autor C.S.S.N. 
f i lmava o ato del i to.

C.S.S.N. confessou 
os fatos, asseverando que 
compartilhou o vídeo no 
grupo dos moto-taxistas. 
O autor do ato obsceno e 
o homem que teria incen-
tivado a prática e filmou, 
foram conduzidos ao Ba-

talhão da Polícia Militar 
para lavratura de TCO 
(Termo Circunstanciado 
de Ocorrência). A Polícia 
Militar constatou que o 
vídeo foi postado nas 
redes sociais na tarde de 
terça-feira (22/03), e a 
resposta da PM foi ime-
diata e as providências 
cabíveis foram adotadas. 
(Informações: tenente-
-coronel Navarro, co-
mandante do 44º BPM).

A Polícia Militar mi-
nistrou a aula inaugural 
do PROERD – Programa 
Educacional de Resis-
tência às Drogas, nesta 
quarta-feira (23/03), na Es-
cola Municipal Professora 
Maria das Dores Gomes 
de Souza, em Novo Cru-
zeiro, durante solenidade 
que ocorreu no ginásio 
do referido educandário.

 O PROERD é um 
programa que visa prepa-
rar crianças da educação 
infantil e do 5º e 7º anos 
do ensino fundamental a 
fazerem escolhas segu-
ras, saudáveis e respon-
sáveis na autocondução 
de suas vidas, livres do 
abuso de drogas, da vio-

lência e de outros com-
portamentos perigosos. 

Foram contemplados 
com o Programa 140 alu-
nos da Escola Maria das 
Dores, que terão encon-
tros semanais, ao lon-
go desse semestre letivo, 
com o Policial Proerd, 
Cabo Cordeiro, oriundo 
de Itaipé, que fornecerá 
aos alunos durante as au-
las, que começaram nesta 
quarta-feira, as estratégias 
adequadas para se torna-
rem bons cidadãos, resis-
tirem à oferta de drogas 
e ao apelo da violência.

 Durante a solenidade, 
os alunos conheceram o 
leão Daren, mascote do 
Proerd da Polícia Militar 

de Minas Gerais, que veio 
de longe para trazer alegria 
para as crianças, que re-
ceberam um kit contendo 
o material didático e uma 
camisa do Proerd, que usa-
rão durante os encontros.

 O evento contou com 
a presença da diretora da 
Escola, Sileide Sousa Cos-
ta, e da secretária de Edu-
cação, Mônica Esteves de 
Castro, e elas disseram 
que ficaram muito felizes 
por esse educandário ter 
sido contemplado com o 
Proerd, que será de gran-
de valia para a vida das 
crianças. (Informações/
Fotos: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).

Homem fica gravemente 
ferido após ser atropelado 

na MGC-418, em Teófilo Otoni
Teófilo Otoni - A Po-

lícia Militar Rodoviária 
registrou o acidente no Km 
177 da MGC- 418, períme-
tro urbano de Teófilo Otoni 
na quarta-feira (23/03). No 
local os militares depara-
ram com várias pessoas em 
volta da vítima gravemente 
ferida, caída no chão, com 
grande corte e sangramen-
to na cabeça, nariz, boca, 
ouvidos e algumas esco-
riações na perna direita.

Conforme levanta-
mentos iniciais o pedestre 
estava andando na rodovia 
quando foi atingido de ras-
pão por uma carreta que 
o arremessou para fora da 
rodovia, vindo o pedestre 
a cair debaixo de um Fiat 
Uno que aguardava para 
realizar a manobra. O cami-
nhão não teria parado para 
prestar o devido socorro. 
Os policiais acionaram o 
SAMU que prestou socorro 
à vítima encaminhando-a 
ao Hospital Santa Rosália.

O tenente Reinaldo 
Martins explica que pos-
teriormente no mesmo dia, 
foi veiculado um vídeo nas 
redes sociais, mostrando 
situação contrária do que a 
equipe levantou no momen-
to dos fatos. O vídeo mostra 
que o veículo Fiat Uno Mil-
le, estava estacionado em 
frente ao estabelecimento a 
Marcan Material de Cons-
trução, tendo o condutor 
adentrado no automóvel e 
realizado uma manobra de 
marcha à ré, momento em 
que a vítima que trafegava a 
pé pelo passeio, fora da pis-
ta de rolamento, sentido de-
crescente da rodovia (Feira 
Coberta), foi atingida pela 
parte traseira do Fiat Uno. 
Em virtude do impacto, a 
vítima caiu no chão e foi 
atingida por um caminhão 
que trafegava pela rodovia 
sentido crescente (BR-116). 

“Ressalto que devido 
a impossibilidade de con-
firmação da veracidade 

das imagens apresentadas 
no vídeo, uma vez que os 
estabelecimentos comerciais 
encontravam-se fechados, no 
dia seguinte ao fato (24/03), 
compareceram ao estabeleci-
mento “Lotérica Bela Sorte”, 
situada na Avenida Sidônio 
Otoni, nº 595, Bairro Bela 
Vista, os militares tenente 
Reinaldo e cabo Mosarth, 
para levantar informações 
quanto a veracidade do vídeo 
divulgado nas mídias sociais.

Na lotérica os milita-
res foram atendidos pelo 
auxiliar administrativo, ele 
confirmou que o vídeo teria 
sido gravado pelo sistema 
de câmeras instaladas no 
referido estabelecimento e 
ainda disponibilizou as ima-
gens aos policiais. O tenente 
solicita à população apoio 
durante os atendimentos de 
ocorrências, e sempre que 
produzir imagens apresentá-
-las aos militares para subsi-
diar as informações descritas 
no boletim de ocorrência.

O militar relembra que 
a manobra de marcha à ré 
exige cuidados especiais 
devido a existência de pon-

tos cegos nos veículos. Os 
motoristas devem obser-
var os três retrovisores e 
olharem rotineiramente 
para trás para visualizarem 
outros veículos e pedestres. 
Aos pedestres ele alerta 
quanto a necessidade de 
observarem se os veículos 
estão ligados, especial-
mente com a luz de ré ace-
sa, sempre que passarem 
próximos ou precisarem 
parar para resolver algu-
ma pendência, justamente 
para evitar serem atingi-
dos durante as manobras.

“Continuaremos reali-
zando operações preventi-
vas com objetivo de fisca-
lizar e orientar os usuários 
da MGC-418, pois trata-se 
de área comercial com in-
tenso fluxo de veículos e 
pedestres, mas precisamos 
da participação efetiva dos 
usuários da rodovia”, disse. 
“Polícia Militar Rodovi-
ária: Os anjos da guarda 
dos caminhos de Minas”. 
(Informações: tenente Rei-
naldo Martins, comandante 
do 1º Pelotão da 15ª Cia PM 
Rv/ Imagens: Divulgação).
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013316 - WESLEY LOPES FERREIRA, solteiro, maior, 

balconista, nascido aos 21/11/1994, no Hospital São Pedro, natu-
ral de Santo André-SP, residente na Rua Taubaté, 500 A, Bairro 
Jardim São Paulo, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ROBERTO 
FERREIRA e JUCILENE LOPES FERREIRA; e TAILANE 
PEREIRA DO VALE, solteira, maior, atendente, nascida aos 
26/03/2003, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Deolinda Ana Junger, 144, Bairro 
Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ADILSON 
DIAS DO VALE e ROSELANIA DOS ANJOS PEREIRA; 

013317 - MATHEUS BURMANN DE MORAIS, sol-
teiro, maior, lavador, nascido aos 03/01/2000, no Hospital 
Balbina Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Rua Vinte e Nove, 280, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de ADILSON RODRIGUES DE MORAIS e 
PATRICIA BURMANN HUHN; e GIZELI ALVES FERREI-
RA, solteira, maior, secretária, nascida aos 03/01/2000, no 
Hospital Dr. Artur Rausch, natural de Ladainha-MG, residente 
na Avenida Sidônio Otoni, 1155, Apto. 2, Bairro Joaquim Pe-
drosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CLAUDIO FERREIRA 
RODRIGUES e ROSÂNGELA ALVES FERREIRA; 

013318 - VALDIR LUCIO DE MELO, divorciado, 
maior, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 29/08/1963, 
não informado lugar do nascimento, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Três, 38, Bairro Joaquim Pedrosa, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e ANELISA COUTO MELO; 
e MARIA DE LOURDES LUIZ ALVES, viúva, maior, do 
lar, nascida aos 04/03/1959, não informado lugar do nasci-
mento, natural de Padre Paraíso-MG, residente na Rua Três, 
18, Bairro Joaquim Pedrosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
JOAQUIM LUIZ DOS SANTOS e RITA LUIZ DE SÁ; 

Teófi lo Otoni-MG 24/03/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13316 a 13318

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

CDL-TO recebe o presidente do Banco 
do Nordeste, José Gomes Costa

A Câmara de Di-
rigentes Lojis-
tas de Teófilo 
Otoni (CDL-

-TO) realizou um evento 
no seu auditório no sábado 
(19/03), com a presença do 
presidente da instituição, 
Frank Alves, presidente do 
Banco do Nordeste, José 
Gomes da Costa; presiden-
te da Fiemg, Flávio Ros-
coe Nogueira, presidente 
da FCDL, Frank Sinatra; 
deputado federal Fábio 
Ramalho e diversas outras 
autoridades do Estado de 
Minas Gerais. Na oportu-
nidade foram apresenta-
das as linhas de crédito à 
disposição dos clientes do 
Banco do Nordeste, tratada 
sobre a negociação de dí-
vidas e firmadas parcerias 
para o desenvolvimento 
socioeconômico da região.

O presidente da CDL-
-TO, Frank Alves agra-
deceu a presença de José 
Gomes da Costa em Te-
ófilo Otoni e destacou a 
importância deste encontro 

para a região do Mucuri e 
Jequitinhonha. Agradeceu 
também a presença do pre-
sidente da Fiemg, Flávio 
Roscoe, que através do 
deputado Fábio Ramalho, 
doou respiradores para os 
hospitais Santa Rosália 
e Bom Samaritano, em 
Teófilo Otoni no auge da 
pandemia. Agradeceu a 
presença do presidente da 
FCDL, Frank Sinatra, que 
também lutou muito duran-
te a pandemia para favore-
cer o comércio varejista. 
“Presidente, obrigado. Que 
o senhor continue lutando 

pela nossa classe, pela 
nossa categoria”, disse.

Frank destacou a re-
levância que tem o Banco 
do Nordeste para o desen-
volvimento econômico 
de Teófilo Otoni e região, 
principalmente no setor 
rural. “É muito importan-
te para nós, e eu gostaria, 
publicamente, pedir ao se-
nhor que desse condições 
melhores de trabalho para 
nossa equipe. Ampliando a 
agência de Teófilo Otoni. A 
gente sabe como a deman-
da é grande”. Pediu ainda 
a ampliação do número do 

quadro de colaboradores, 
pontuando a demora da 
liberação de projetos na 
agência local, enfatizando 
que não é por falta de com-
petência da equipe, é pela 
demanda de serviço. “Gos-
taria que o senhor, junto 
com o superintendente 
Wesley Maciel, olhasse 
com carinho para essa re-
gião. Essas demandas são 
importantes para que nosso 
banco continue firme”.

Há no meio do setor 
produtivo, uma preocupa-
ção com relação à abertura 
da agência de Governador 

Valadares, sabendo que 
o mercado funciona pela 
demanda e pela procura, 
por isso Frank disse estar 
preocupado em perder 
a agência para Valada-
res. Em nome da CDL 
e de toda comunidade, 
ele entregou nas mãos de 
José Gomes e do superin-
tendente Wesley Maciel, 
dois ofícios para que eles 
olhassem com carinho 
e olhassem por Teófilo 
Otoni e região. Finalizan-
do, Frank agradeceu ao 
deputado Fábio Ramalho, 
que intermediou o evento.

O encontro realizado no sábado (19) reuniu autoridades do estado para debaterem o desenvolvimento econômico da região
O presidente do Banco 

do Nordeste, José Gomes 
da Costa, disse que está 
há mais de 30 anos no 
banco e tem o privilégio 
de ser o presidente com 
a maior parte do conheci-
mento que adquiriu, nas 
unidades de negócio. Ele 
assegurou ao presidente 
da CDL-TO, Frank Alves, 
que Teófilo Otoni não vai 
perder a agência. E, falan-
do da atuação do Banco do 
Nordeste com a agência 
de Teófilo Otoni, destacou 
que todo ano são cerca de 
R$ 115 milhões aplicados 
nesta região. A maioria 
desses recursos vai para 
a agricultura. Ele citou 
ainda, que Fábio Ramalho 
reivindicou a instalação de 
micro agências do Banco 
do Nordeste em Mala-
cacheta, Novo Cruzeiro, 
Santa Maria do Suaçuí, 
Poté, Pedra Azul, Ladai-
nha, Franciscópolis, Padre 
Paraíso e Jacinto, e que vai 
envidar todos os esforços 
para atender o pedido.

Presidente do Banco do Nordeste e o deputado Fábio Ramalho

Presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da CostaPresença do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe Nogueira Presidente da CDL de Teófilo Otoni, Frank Alves

Fábio Ramalho com o prefeito de Ladainha Réled e sua equipe


