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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

OAB Minas Gerais publica 
segundo edital para 

a lista sêxtupla do TRF6 
A Ordem dos Advoga-

dos do Brasil, Minas Ge-
rais, publicou um segundo 
edital para vaga de desem-
bargador federal, referente 
ao quinto constitucional 
da advocacia, no Tribunal 
Regional Federal da 6ª 
Região, na segunda-feira 
(02/05). O primeiro edital 
foi instaurado na sexta-
-feira (29/04). Página 2

Inscrições para o Enem 
2022 começam nesta 

terça-feira (10/05)

As inscrições para o Enem começam nesta terça-feira (10 e podem ser realizadas até o 
dia 21 de maio. Pela primeira vez, os interessados em participar do exame poderão efetuar 
o pagamento da taxa de inscrição por meio de PIX e cartão de crédito. O resultado dos 
recursos para isenção da taxa de inscrição já está disponível na Página do Participante. 
O Inep ressalta que a aprovação dos pedidos não garante a inscrição no exame. Página 2

Realizado o primeiro 
ciclo de planejamento 

estratégico da Agência de 
Desenvolvimento do Mucuri

Teófi lo Otoni - Entre os dias 04 e 05 de maio foi realizado o primeiro ciclo de pla-
nejamento estratégico da Agência de Desenvolvimento do Mucuri (ADM). A Agência 
foi criada para reunir as principais entidades e lideranças de Teófi lo Otoni em prol de 
um único objetivo, que é o de apoiar o desenvolvimento de Teófi lo Otoni e toda região. 
Durante estes dois dias, mais de 10 entidades estiveram reunidas e focadas em planejar 
o futuro da agência com o propósito de auxiliar na transformação da região. Página 2

Servidores denunciam 
sucateamento de 

carreiras da educação
Analistas educacionais, 

técnicos da educação e ins-
petores escolares que traba-
lham nas SREs de diferen-
tes cidades de Minas se reu-
niram na sexta-feira (06), na 
ALMG, para denunciar as 
precárias condições de tra-
balho, distorções salariais e 
sucateamento das carreiras 
nos últimos anos. Página 3

Adolescente de 13 anos é 
atropelado ao descer de 

ônibus escolar na MG-409
Na sexta-feira (06/05), 

por volta das 19h, a Polí-
cia Militar Rodoviária foi 
acionada para atendimento 
de atropelamento de um 
adolescente que desceu 
de um ônibus escolar, na 
MG-409, km 23, entrada 
do Córrego Novo, muni-
cípio de Teófi lo Otoni. A 
vítima foi atropelada por 
uma motocicleta. Página 6
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Cidade/Gerais
Realizado o primeiro 

ciclo de planejamento 
estratégico da Agência de 

Desenvolvimento do Mucuri
Teófi lo Otoni - Entre 

os dias 04 e 05 de maio 
foi realizado o primeiro 
ciclo de planejamento 
estratégico da Agência 
de Desenvolvimento do 
Mucuri (ADM). A Agên-
cia foi criada para reunir 
as principais entidades 
e lideranças de Teófilo 
Otoni em prol de um 
único objetivo, que é o de 
apoiar o desenvolvimento 
de Teófi lo Otoni e toda 
região. Durante estes dois 
dias, mais de 10 entida-
des estiveram reunidas 
e focadas em planejar o 
futuro da agência com o 
propósito de auxiliar na 
transformação da região.

Estiveram presentes 
no evento, a Associação 
Comercial e Empresa-
rial (ACE), Arranjo Pro-
dutivo Local de Gemas 
e Joias (APL), Câma-
ra Municipal de Teófi lo 
Otoni, CDL-TO, Coo-
perativa de Laticínios de 
Teófilo Otoni (CLTO), 
Diretoria da ADM, Pre-

feitura Municipal de Te-
ófilo Otoni, SEBRAE, 
Sindcomércio Teófi lo Oto-
ni e Região e Sindicato 
dos Produtores Rurais de 
Teófilo Otoni (SPRTO).

O planejamento es-
tratégico foi iniciado com 
foco principal em organi-
zar a agência, defi nindo 
suas principais diretrizes, 
e na criação de um plano 
de trabalho inicial, visan-

do estruturar a ADM para 
que ela volte a atuar com 
força total no apoio ao 
desenvolvimento de Teó-
fi lo Otoni e toda região. 
É um feito muito grande, 
ter essa quantidade de 
entidades reunidas com 
um objetivo em comum. 
A Agência de Desenvol-
vimento do Mucuri nasceu 
para isso. (Informações/
Fotos: Sindcomércio/TO).

OAB Minas Gerais publica 
segundo edital para 

a lista sêxtupla do TRF6 

Inscrições para o Enem 
2022 começam nesta 

terça-feira (10/05)

Homem de 41 anos é morto 
a tiros no Distrito de Rio

Pretinho, em Teófi lo Otoni

A Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Minas 
Gerais, publicou um se-
gundo edital para vaga de 
desembargador federal, 
referente ao quinto cons-
titucional da advocacia, 
no Tribunal Regional Fe-
deral da 6ª Região, na 
segunda-feira (02/05). O 
primeiro edital foi instau-
rado na sexta-feira (29/04).

A lista sêxtupla será 
necessariamente paritá-
ria entre advogados e ad-
vogadas, respeitando o 
percentual de 50%, como 
previsto na Resolução Nº 
CP/01/2022. A abertura 
das inscrições terá início 
a partir de 15 dias úteis, 

O crime aconteceu na 
noite de domingo (08/05), 
na estrada de Barra Nova, 
Distrito de Rio Pretinho, 
em Teófi lo Otoni. A Polícia 
Militar foi acionada e no 
local deparou com alguns 
populares na via pública, e 
o corpo de Carlos Batista de 
Souza, de 41 anos, na lateral 
da via, sem sinais vitais, 
e coberto por um lençol. 
No local também estava 
a motocicleta da vítima, 
uma Honda Bros, cor preta.

Os militares acionaram 
a perícia técnica da Polícia 
Civil, e após os trabalhos 
no local o corpo foi enca-
minhado ao IML de Teó-
fi lo Otoni para necropsia. 
Os militares questionaram 
populares sobre o fato, 
e uma testemunha disse 
que transitava pela estrada 
que dá acesso a localidade 
de Barra Nova, em com-
panhia de sua esposa, e 
ambos avistaram um ve-
ículo Prisma de cor prata 
transitando pela estrada. 
Que em seguida percebeu 
que Carlos também passou 
pela testemunha no veículo 
próprio, na mesma direção 
do Prisma. Disse que Car-
los parou para pegar um 
isqueiro que havia caído, e 

contados do primeiro dia 
útil seguinte da publica-
ção deste edital, e o prazo 
para o candidato inscrever-
-se será de 20 dias úteis.

O pedido de inscrição 
e os documentos exigidos 
deverão ser protocolados 
no Protocolo Geral, locali-
zado na sede da OAB-MG 

(Rua Albita, 250, Bairro 
Cruzeiro, em Belo Hori-
zonte/MG, CEP 30.310-
160), das 9h às 18h, sendo 
admitida a remessa pos-
tal, obedecendo o dispos-
to no art. 4º, parágrafo 
único, do Provimento nº 
102/2004. (Informações/
Imagem:  OAB-MG) . 

As inscrições para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) começam 
nesta terça-feira (10/05) e 
podem ser realizadas até 
o dia 21 de maio. Pela pri-
meira vez, os interessados 
em participar do exame 
poderão efetuar o paga-
mento da taxa de inscrição 
por meio de PIX e cartão 
de crédito. O resultado 
dos recursos para isenção 
da taxa de inscrição já está 
disponível na Página do 
Participante. O Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) 
ressalta que a aprovação 
dos pedidos não garan-
te a inscrição no exame.

A taxa de inscrição 
para o Enem 2022, versões 
digital ou impressa, foi 
mantida no valor de R$ 
85. O período para efetuar 
o pagamento se encerra em 
27 de maio. A participação 
no exame apenas será ga-
rantida após a confi rmação 
do pagamento da taxa. 
O pagamento da taxa de 
inscrição também poderá 
ser feito por meio do tradi-

cional boleto, que deve ser 
gerado na Página do Parti-
cipante e pago em qualquer 
banco, casa lotérica, aplica-
tivos bancários ou agência 
dos Correios, obedecendo 
aos critérios estabelecidos 
por esses correspondentes 
bancários e respeitando 
os horários de compensa-
ção. Já os interessados em 
fazer o Enem 2022 que 
obtiveram a isenção da 
taxa devem realizar a ins-
crição na Página do Parti-
cipante, mas não precisam 
efetuar o pagamento para 
confi rmar a participação.

Provas - As provas 
serão realizadas nos dias 
13 e 20 de novembro. A 
aplicação dos testes im-
pressos seguirá o horário 
de Brasília. A abertura dos 
portões será às 12h, e o fe-
chamento às 13h. O início 
das provas será às 13h30. 
No primeiro dia de Enem, 
o término das provas será 
às 19h. No segundo dia 
de testes, às 18h30. O 
exame será constituído de 
quatro provas objetivas 
e uma redação em língua 
portuguesa. Cada prova 

objetiva terá 45 ques-
tões de múltipla escolha.

No primeiro dia do 
exame, serão aplicadas 
as provas de linguagens, 
códigos e redação (lín-
gua Portuguesa, literatura, 
língua estrangeira, artes, 
educação física e tecnolo-
gias da informação e co-
municação); e de ciências 
humanas e suas tecnolo-
gias (história, geografia, 
fi losofi a e sociologia). A 
aplicação terá 5 horas e 
30 minutos de duração, 
contados a partir da auto-
rização do chefe de sala 
para o início das provas.

No segundo dia do 
exame, serão aplicadas 
as provas de ciências da 
natureza (química, física 
e biologia) e matemáti-
ca e suas tecnologias. A 
aplicação terá 5 horas de 
duração, contadas a partir 
da autorização do che-
fe de sala para o início 
das provas. Os gabaritos 
das provas objetivas serão 
divulgados no Portal do 
Inep, até o terceiro dia útil 
após o último dia de apli-
cação. (Agência Brasil).

continuou na condução de 
seu veículo, e num deter-
minado momento, deparou 
com ele caído no chão, 
próximo a motocicleta dele.

A testemunha disse que 
sua esposa permaneceu com 
a vítima, e ela acreditando 
que se tratava de um aciden-
te de trânsito, acompanhou 
o veículo Prisma que havia 
visto anteriormente para 
pedir socorro. Alcançando 
o veículo, viu que dentro 
estavam os dois homens: 
J.C.M.P.Q., de 43 anos, e 
J.S.A., de 30 anos, ambos 
qualifi cados na ocorrência. 
A testemunha pediu socorro 
e os dois disseram que iriam 
manobrar o veículo, mas 
não voltaram. E somente 
após retornar ao local dos 
fatos, percebeu que a víti-

ma havia sido atingida por 
disparos de arma de fogo.

Antes de falecer Carlos 
falou para uma testemunha 
o nome de quem teria atira-
do nele. “Eles atiraram em 
mim, cuida do meu fi lho”. 
Após essa informação, não 
falou mais nada. A Polícia 
Militar fez rastreamentos, 
prendeu J.S.A que estava no 
carro junto com J.C.M.P.Q., 
apontado como sendo quem 
atirou na vítima. Populares 
disseram que constantemen-
te J.C. exibia uma arma de 
fogo de calibre 38 de cor 
cromada, semelhante a arma 
de fogo apreendida nesta 
data na casa do suspeito. 
A PM segue com rastrea-
mentos e diligências para 
tentar localizar J.C. (In-
formações/Foto: PMMG).

As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro
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Gerais
Governo de Minas 

finaliza a segunda revisão 
tarifária da Gasmig

O Governo de Mi-
nas, por meio da Secre-
taria de Estado de Desen-
volvimento Econômico 
(Sede-MG), realizou a 
segunda revisão tarifária 
da Gasmig, conforme 
previsto no contrato de 
concessão firmado entre 
o Estado e a concessio-
nária. O processo ocorre 
a cada cinco anos, mas 
pode ser adiantado para 
que haja reequilíbrio 
econômico financeiro do 
contrato e modicidade 
tarifária, como foi o caso.

Durante o proces-
so de revisão tarifária, 
foram realizadas con-
sultas públicas para que 
a sociedade pudesse 
encaminhar sugestões, 
propiciando, inclusive, 
a participação da própria 
concessionária Gasmig. 
Após as consultas públi-
cas, foi possível finalizar 
o processo de revisão 
tarifária e determinar o 
novo reposicionamen-
to tarifário da Gasmig, 
considerando ainda a 
complexidade e as dis-
cussões que ocorreram 
durante o processo. Na 
prática, as margens da 
concessionária sofre-
ram redução média de 
10,06% ao término da 
segunda revisão tarifária.

Cabe à Sede-MG, 
reguladora da distribui-
ção de gás natural em 
Minas Gerais, a respon-
sabilidade por conduzir 
o processo em que o 
valor das margens pode 
ser alterado, levando-
-se em conta o plano de 
investimentos da con-
cessionária Gasmig, as 
mudanças ocorridas na 
estrutura de custos e de 
mercado, a análise dos 
níveis de tarifas observa-
dos em concessionárias 
similares no Brasil e de 
estímulo à eficiência e 
à modicidade tarifária.

Vale destacar que 
o processo de revisão 
tarifária é exclusivo para 
tratar apenas da margem 
que a Gasmig cobra dos 
consumidores em sua ta-
rifa, ou seja, a Sede-MG é 
responsável por regular a 
margem da concessioná-
ria, sem qualquer atuação 
diante de questões tribu-
tárias, como PIS, Cofins, 
ICMS, sendo que o custo 
depende de vários fato-
res, como a taxa de câm-
bio real/dólar e o valor do 
petróleo do tipo Brent no 
mercado internacional.

Equilíbrio econô-
mico-financeiro - De 
acordo com a direto-
ra de Energia, Maria-
na Oliveira, a segunda 
revisão tarifária visa a 
restabelecer o equilíbrio-
-econômico financeiro 
do contrato afetado por 
situações que ocorreram 
entre 2019 e 2020, como 
os efeitos da pandemia 
de covid-19, que se mos-
traram imprevisíveis em 
relação aos cenários que 
fundamentaram os estu-
dos que antecederam a 
primeira revisão tarifária 
para o ciclo 2018-2022.

“Em vista dos impac-
tos negativos vivenciados 
e o exposto potencial do 
gás natural para Minas 
Gerais, compreendeu-se 
que um novo processo de 
revisão tarifária favorece 
o equilíbrio econômico-
-financeiro da concessão, 
além de possibilitar o 
reposicionamento tari-
fário da concessionária 
com vistas à modicida-
de tarifária”, acrescen-
tou a diretora Mariana.

Estímulo à modici-
dade tarifária - A mar-
gem média de distribui-
ção da concessionária, 
que compõem a tarifa do 
serviço de distribuição, 
em conjunto com o custo 
de aquisição do gás natu-

ral pela concessionária 
Gasmig, e alíquotas de 
tributos, foram fixadas e 
aprovadas pela Sede-MG 
para cada segmento con-
sumidor. Esse processo 
aconteceu de forma a 
remunerar o capital in-
vestido e os ativos intan-
gíveis vinculados à con-
cessão e a cobrir todas 
as despesas realizadas 
pela concessionária para 
a prestação do serviço 
ao respectivo segmento 
consumidor, inclusive 
aquelas vinculadas à co-
mercialização e à capta-
ção de clientes visando à 
expansão do mercado e a 
cobrir perdas de gás do 
sistema de distribuição.

Por apresentar con-
siderável complexidade, 
a revisão tarifária da 
Gasmig incluiu a ava-
liação da estrutura tari-
fária da concessionária, 
receita requerida, custo 
de capital, avaliação do 
mercado livre de gás e 
diagnósticos do ciclo 
tarifário anterior, o que 
demandou a aplicação 
de conhecimentos de 
auditoria, contabilidade, 
economia, engenharia, 
administração e direito.

Transparência e pu-
blicidade - Com apoio de 
consultoria especializada 
- que durou de julho do 
ano passado a março deste 
ano, sendo selecionada por 
meio de licitação -, a Sede-
-MG definiu novos critérios 
que revisaram as tarifas 
aplicadas pela Gasmig aos 
seus clientes. A metodolo-
gia considerou parâmetros 
fundamentais, como perfil 
dos clientes, custos de ope-
ração e investimentos, tanto 
aqueles realizados pela 
companhia quanto futuros. 
Mais informações podem 
ser encontradas no site: 
http://www.desenvolvi-
mento.mg.gov.br/applica-
tion/projetos/projeto/1085

Servidores denunciam 
sucateamento de 

carreiras da educação

Analistas educacio-
nais, técnicos da educação 
e inspetores escolares que 
trabalham nas superin-
tendências regionais de 
ensino (SREs) de diferen-
tes municípios de Minas 
Gerais se reuniram na 
sexta-feira (06/05/22), na 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), 
para denunciar as precá-
rias condições de trabalho, 
distorções salariais e suca-
teamento das carreiras nos 
últimos anos. Eles partici-
param de audiência públi-
ca da Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia.

A técnica Joeliza Viei-
ra Gama explicou que as 
duas primeiras carreiras 
foram regularizadas ape-
nas em 2002, quando hou-
ve a primeira nomeação 
de concursados, mas não 
houve distinção de funções 
entre analistas e técnicos, 
mas, sim, de remunera-
ção, gerando distorções 
que ainda persistem. De 
acordo com ela, atual-
mente o técnico recebe 
55% do salário do analista.

Com a falta de con-
cursos públicos e a trans-
ferência de inspetores para 
suprir as tarefas dos ana-
listas faltantes, novas dis-
torções foram constatadas 
entre as duas carreiras, 
pois, segundo Joeliza, os 
primeiros têm salários 
50% mais altos. A técnica 
explicou que em 2016 o 
governo estadual assinou 
um acordo com a categoria 
prevendo a correção de 
20% nos salários dos téc-
nicos e 10% dos analistas 
para iniciar as correções. 
“Mas o acordo até hoje não 
foi cumprido”, lamentou.

O anal is ta  Marco 
Tullyo Rolla Araujo e a 
inspetora Geovanna Pas-

sos Duarte, presidenta 
da Associação Mineira 
de Inspetores Escolares 
(Amie), ressaltaram as 
precárias condições de 
trabalho nas SREs. Marco 
Araujo reclamou ainda 
da centralização de aten-
dimentos de todas as 47 
superintendências na uni-
dade central, dificultando 
e atrasando as soluções.

Ele afirmou que os 
sistemas operacionais da 
Secretaria de Educação 
são muito lentos e ob-
soletos, gerando ainda 
mais problemas e atrasos. 
“Isso gera jornadas abu-
sivas porque o servidor 
trabalha de madrugada 
quando o sistema funcio-
na melhor”, denunciou. 
Geovana completou que 
nas unidades os servido-
res têm dificuldades de 
acesso a computador, os 
espaços físicos e os mo-
biliários são inadequados, 
condições péssimas de 
luminosidade e ventilação.

Os servidores critica-
ram, ainda, as dificuldades 
impostas pelo governo 
para que os participantes 
do movimento grevista re-
ponham as horas faltantes. 
Segundo Joeliza Gama, só 
é permitida a reposição de 
2 horas diárias, de segunda 
à sexta-feira. Não são acei-
tas as horas compensadas 
em sábados, feriados ou 
por teletrabalho. “Nessas 
condições, levarei seis 
meses para repor”, disse.

Geovanna Duarte de-
nunciou, ainda, que algu-
mas superintendências es-
tão assediando servidores 
para liberar o teletrabalho. 
Segundo ela, os trabalha-
dores precisam assinar do-
cumentos garantindo que 
têm recursos suficientes 
para trabalhar em casa, uti-
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Servidores de diferentes municípios participaram da 
audiência pública - (Foto: Guilherme Dardanhan)

lizando os próprios com-
putadores, internet, luz 
e todos os gastos envol-
vidos. Para ela, impedir, 
ainda, o trabalho para 
compensar as horas fal-
tantes constitui o assédio.

Pouco antes do fim da 
audiência, a presidenta da 
Comissão de Educação, 
deputada Beatriz Cerquei-
ra pediu esclarecimentos à 
subsecretária de Gestão de 
Recursos Humanos da Se-
cretaria de Estado de Edu-
cação, Gláucia Ribeiro, 
quanto às denúncias en-
volvendo a compensação 
das horas-greve, as quais 
não poderiam ser com-
pensadas pelas horas do 
teletrabalho. Em resposta, 
a gestora disse que essa 
informação não procede.

Os servidores se quei-
xaram, ainda, de descaso 
do governo com as carrei-
ras, ao serem, por exemplo, 
excluídas pelo governador 
do rateio dos recursos do 
Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de 
Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fun-
deb). A medida só voltou 
atrás por ação judicial 
impetrada pelo Sindicato 
Único dos Trabalhadores 
em Educação de Minas 
Gerais (Sind-Ute/MG).

De forma irônica, a 
técnica Marilda Pereira, da 
SRE de Ouro Preto, provo-
cou gargalhadas na plateia, 
ao relatar as dificuldades 
do dia a dia, como baixos 
salários e precárias condi-
ções de trabalho desde que 
entrou para o Estado em 
2006. Como os outros par-
ticipantes, ela também cri-
ticou o governador por re-
correr à justiça para impe-
dir o pagamento do piso do 
magistério e para excluir 
as demais carreiras de edu-
cação da política de rea-
juste calculada para o piso.

A técnica Soraya His-
sa lembrou que Romeu 
Zema alega falta de re-
cursos, mas deixou de 
arrecadar mais de R$ 1 
bilhão com isenção do 
IPVA para locadoras de 
veículos. “O governa-
dor não se importa com 
serviço público porque 
não precisa dele”, acusou. 
(ALMG - Jornalismo).
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Gerais
Minas Gerais chega a 
70% do público infantil 
vacinado contra a covid 
19 com a primeira dose 

Minas Gerais alcan-
çou a marca de 70% de 
cobertura vacinal no 
público infantil, com 
idade entre cinco e 11 
anos, vacinados com a 
primeira dose do imuni-
zante contra a covid-19. 
Ao todo, são 1,8 milhão 
de vacinas aplicadas em 
Minas, sendo 1,2 milhão 
para a primeira dosagem 
e 623 mil para a segunda 
aplicação. Os números 
são positivos e mostram 
o avanço da vacinação 
em Minas, superando a 
pandemia. No entanto, 
de acordo com dados 
da Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Ge-
rais (SES-MG), cerca de 
500 mil crianças estão 
com a segunda dose em 
atraso. Neste caso, a 
cobertura está em 35%, 
número abaixo do ideal.

Ao todo, o Governo 
do Estado já distribuiu 
2,6 milhões de doses pe-
diátricas aos municípios. 
O secretário de Estado 
de Saúde, o médico Fá-
bio Baccheretti, ressalta 
que as vacinas são fun-
damentais no combate à 
pandemia. “A vacinação 
é segura e confere uma 

proteção coletiva. Ou 
seja, seguir corretamente 
o ciclo vacinal é uma ação 
responsável com toda a 
comunidade, já que isso 
reduz a chance de trans-
missão do vírus e impede 
o surgimento de variantes 
mais agressivas”, destaca.

De acordo com a in-
fectologista pediátrica e 
diretora de Comunicação 
da Sociedade Mineira 
de Pediatria, Gabriela 
Araújo Costa, com mais 
de 18 anos de profissão, 
não há motivos para des-
confiar da eficácia ou 
temer a vacinação. “Não 
existe outro caminho para 
vencer a pandemia. Um 
novo isolamento seria 
insustentável a longo 
prazo. Portanto, a so-
lução é uma cobertura 

mais ampla para conter 
a circulação e reduzir as 
chances de aparecimento 
de novas variantes”, diz.

Vacinação geral - 
Com 46,7 milhões de 
doses enviadas aos mu-
nicípios, a cobertura vaci-
nal com a primeira dose, 
em Minas, está em 87%. 
Para a segunda do imu-
nizante estão cobertos 
83% da população, in-
cluindo também as doses 
únicas. Já na vacinação 
de reforço, a cobertura 
é de 58% para terceira 
dosagem e de 2,6% para 
a quarta dose, direciona-
da a idosos com mais de 
60 anos. (Foto: Cristiano 
Machado/Imprensa MG. 
GOVERNO DE MINAS 
- SEC. GERAL - Sup. 
Central de Imprensa).

Jovem de Serra dos 
Aimorés abre negócio 

após participar de 
curso do Sebrae Minas

Aos 18 anos, Paulo 
Rocha Sanches Souto teve 
a ideia de produzir arti-
gos de couro depois de 
participar do curso Jo-
vem Empreendedor do 
Campo do Sebrae Mi-
nas, em 2019. Na época, 
ele estudava na Escola 
Família Agrícola Serra 
dos Aimorés (EFASA), 
onde uma das exigências 
para se formar no curso 
Técnico em Agropecuária 
integrado ao ensino médio 
era apresentar um projeto 
que reforçasse os conheci-
mentos teóricos e práticos 
adquiridos na instituição. 

A partir daí, Paulo teve 
a ideia de utilizar matérias-
-primas que já tinha em 
casa para produzir peças 
exclusivas em couro du-
rante o tempo livre. “Senti 
a necessidade de criar algo 
para uso pessoal. Comecei 
fazendo carteiras e porta-
-cartões e, com o passar 
dos dias, meus amigos 
começaram a pedir que 
eu fizesse algo para eles. 
E pouco a pouco a minha 
produção se tornou uma 
fonte de renda”, conta. 

Acostumado a montar 
a cavalo e apaixonado pelo 
universo country, o jovem 
de Serra dos Aimorés, no 
Vale do Mucuri, logo en-
xergou uma oportunidade 
de abrir um pequeno ne-
gócio. “O curso do Sebrae 
Minas me deu uma ótima 
base de aprendizado para 
a compra de materiais, 
o cálculo de gastos e a 
precificação dos produ-
tos”, diz o empreendedor. 

No perfil no Instagram 
@sanche.arreios, Paulo 
apresenta o resultado dos 
produtos feitos em couro: 
carteiras, porta-cartões, 
bolsas, porta-moedas, bol-
sas femininas tiracolo e de 
mão, bolsas masculinas, 
cintos, bainhas de faca, 
facão e canivete, chavei-
ros e pulseiras. O valor 
das peças varia entre R$ 
8 e R$ 500. “A rede social 
é a forma que encontrei 
para divulgar meu trabalho 
para as pessoas que con-

somem os produtos. Po-
rém, quando participo de 
feiras, consigo atingir um 
público maior”, enfatiza. 

Segundo o diretor da 
Efasa, Rogério Jesus dos 
Santos, os projetos desen-
volvidos por alunos como 
Paulo contribuem para o 
desenvolvimento pessoal 
e comunitário. “A base 
é o associativismo, que 
tem um potencial muito 
grande para a transfor-
mação do meio social da 
nossa região”, afirmou. 

Crescimento - Atu-
almente, a matéria-prima 
dos produtos utilizados 
por Paulo vem principal-
mente de fornecedores 
locais e de outros que 
ele descobriu na internet 
quando pesquisava sobre 
artesanatos em couro. O 
jovem já fatura, aproxima-
damente, R$ 2 mil por mês 
com a venda dos produtos. 

“Quero me especia-
lizar mais e investir em 
marketing digital para 
conquistar mais clientes. 
Empreender exige dedi-
cação, e meu objetivo é 

continuar estudando para 
ampliar o negócio e con-
tribuir para o desenvolvi-
mento da nossa região”, 
ressaltou o empreendedor. 

Para a analista do Se-
brae Minas Renata Carva-
lho, é necessário investir 
em ações que auxiliem o 
jovem do meio rural a de-
senvolver atitudes empre-
endedoras. “Para ser um 
bom empreendedor não 
basta “apenas” entender 
de negócios. É necessário 
estar atento às oportuni-
dades que o mercado – e 
o território – apresenta, e 
criar as estratégias corretas 
para acessá-las. A EFASA 
é uma instituição de extre-
ma importância em nossa 
região, pela forma com-
prometida e assertiva que 
conduz a educação voltada 
para as necessidades do 
nosso meio rural”. (Asses-
soria de Imprensa Sebrae 
| Prefácio Comunicação 
- William de Jesus - (33) 
99190-0011 - william@
prefacio.com.br - Regional 
Jequitinhonha e Mucu-
ri - Teófilo Otoni/MG).

Paulo Sanches utiliza couro para produzir bolsas, cintos, 
chaveiros e pulseiras, e já fatura R$ 2 mil por mês 

Secretaria de Saúde alerta, entretanto, que 500 mil crianças
 estão com a segunda aplicação atrasada
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Opinião/Gerais

SES previne contra a 
raiva - A partir da notifi -
cação de um caso suspeito 
de raiva humana em 04/04, 
no município de Bertópolis, 
a Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) iniciou uma 
série de medidas que obje-
tivam evitar a transmissão 
da doença. As ações visam 
a realização de bloqueio 
vacinal dos contatos pró-
ximos das pessoas que 
adoeceram, dos indivíduos 
susceptíveis, imunização 
de cães e gatos, bem como 
a identificação das cau-
sas e circunstâncias dos 
contágios com o envio de 
especialistas ao local. Até 
o momento, há três casos 
confi rmados e um em in-
vestigação na região. (Diá-
rio Tribuna – Teófi lo Otoni)

Farmacêuticos deba-
tem descentralização - A 
Coordenadoria de Assis-
tência Farmacêutica (CAF) 
da Superintendência Re-
gional de Saúde de Teófi lo 
Otoni realizou em Teófi lo 
Otoni uma reunião com os 
farmacêuticos municipais 
para falar sobre a Política 
de Descentralização do 
Componente Especializado 
da Assistência Farmacêu-
tica, com objetivo de sen-
sibilizá-los a aderirem ao 
programa. A coordenadora 
da CAF, Tatiana Ladeia, 
explicou que a política foi 
criada pela Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas 
Gerais para ampliar e qua-
lifi car o acesso aos medi-
camentos do Componente 
Especializado da Assistên-
cia Farmacêutica (CEAF) 
em todo o estado. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

Estudante homenage-
ada em Nova York - Ser 
reconhecido e premiado é o 
sonho de qualquer pessoa, 
mas, imagine ser homena-
geado em uma das avenidas 
mais importantes de Nova 
York. Foi o que aconteceu 
com a Priscila Brito. A 
jovem, de 17 anos, é estu-
dante da Escola Estadual 
Santo Antônio, no muni-
cípio de Miraí, na zona da 
mata mineira. Junto com 
outras duas amigas, a Isté-
fane Mendes e a Gabriele 
Medeiros, ela desenvolveu 
um projeto para diminuir 
a evasão escolar durante a 
pandemia na comunidade 
da sua região. O projeto 

já impactou cerca de 2 
mil pessoas, entre jovens 
e adultos, e ainda ajudou 
na alfabetização de mo-
radores de Miraí e região 
e concorreu ao Prêmio 
Prudential Espírito Comu-
nitário. (Gazeta de Muriaé)

Mercadão de Sete La-
goas será tombado - A 
aprovação por unanimi-
dade dos Projetos de Lei 
Ordinária 171 e 172/2022 
pelos 17 vereadores na 
semana passada será fun-
damental para uma nova 
fase na história do Mercado 
Municipal de Sete Lagoas, 
o popular Mercadão. Os 
projetos reconhecem um 
dos pontos mais tradicio-
nais da cidade como “re-
levante interesse cultural 
para o patrimônio cultural 
imaterial”. Agora, para ser 
tombado em definitivo, 
cabe ao Conselho do Pa-
trimônio Cultural seguir os 
critérios estabelecidos pelo 
Instituto Estadual do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais e dar en-
trada com o pedido. (Jornal 
Sete Dias – Sete Lagoas)

Fábrica clandestina 
de remédio - Durante o 
patrulhamento da Polícia 
de Patrulha Rural foi lo-
calizada uma fábrica clan-
destina de fabricação de 
medicamentos em Santo 
Antônio do Monte, sem a 
existência de alvará e mui-
to menos autorização da 
Anvisa. No local, foi en-
contrada vasta quantidade 
de frascos de remédios 
produzidos, como xaro-
pes entre outros, sem as 
mínimas condições de hi-
giene. A PM ressaltou que 
tais ações fazem parte das 
estratégias adotadas no 
Cinturão Rural da 7ª RPM 
de Divinópolis, que obje-
tiva levar cada vez mais 
segurança, paz e tranquili-

dade ao homem do campo. 
(Divinews – Divinópolis)

Vereadores apuram 
cobrança na Serra - A co-
brança de entrada ao Santu-
ário da Serra da Piedade foi 
o tema de uma reunião na 
Casa de Retiro, no Santuário 
Basílica Nossa Senhora da 
Piedade, entre representantes 
da Mitra Arquidiocesana, sob 
o comando do Pe. Wagner 
Calegário, reitor do Santuário 
e os vereadores Claudinei do 
Vale, Reinaldo Bacana, Fúl-
vio Brandão, Jhonata Júnior, 
Sílvia de Oliveira, Fernando 
Silva, Jadson Rodrigues/
Pardal e Serginho, sob o 
comando do Presidente Di-
êmerson Porto. Desde o ano 
passado, os vereadores vêm 
insistindo nesta conversa, 
com a fi nalidade de resolver 
uma grande reclamação dos 
caeteenses em relação aos 
valores cobrados pela Mitra 
para entrada no Santuário, 
cujo local, de exuberante 
beleza, sempre foi de li-
vre acesso aos cidadãos de 
Caeté. (Opinião – Caeté)

Quase 500 detentos 
usam tornozeleira - Um 
estudo inédito, realizado 
pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) entre 
os meses de janeiro e feve-
reiro, revelou detalhes do 
universo dos detentos com 
tornozeleira eletrônica no es-
tado. O levantamento apon-
tou que 487 pessoas usam o 
monitoramento eletrônico 
em Juiz de Fora. Em Minas, 
são 5.755 indivíduos com o 
dispositivo, sendo 3.558 na 
capital e Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, e 
2.197 nas cidades do inte-
rior. Entre outros municípios 
foram também destacados 
Uberlândia (708), Governa-
dor Valadares (455), Pouso 
Alegre (254), Montes Claros 
(178) e Alfenas (75). (Tribu-
na de Minas – Juiz de Fora)

Rede de Notícias

Cidade se preparando para 
estreia de mais dois fi lmes

Três cineastas da ci-
dade, os militares Adilson 
Sabará e Aderson Prates 
e a professora Marcélia 
Aguiar estão ultimando 
as tomadas de cena dos 
fi lmes: Do Sonho ao Pe-
sadelo e Argentina. As 
últimas cenas já foram to-
madas do fi lme Argentina, 
a história de uma senhora, 
dona de um cabaré, ocor-
rido na vizinha cidade de 
Itambacuri. Foi convidada 
a atriz paulista Larissa 
para interpretar a persona-
gem principal. Roteiro e 
direção foram de Gabriel 
Ferreira e Arthur Sambucc. 
A produtora, Marcelia 
Aguiar tem outros fi lmes: 
Há Beleza, O Catador, 
Céu Abaixo, com parce-
ria de Rinara Negreiros.

O fi lme Argentina tem 
previsão de estreia no mês 
de agosto. Todas as cenas 
foram tomadas em Itam-
bacuri. Adilson Sabará e 
Aderson Prates não con-
fi rmaram o término das to-
madas do fi lme: Do Sonho 
ao Pesadelo. Outros fi lmes 

Por Humberto Barbosa

Equipe do fi lme A Caminhada: Beto e Marília, Gaúcho, 
Lelé, Toninho, Newton, amiga, Leuson Cruz e Nilson Batista. 

Agachados: J.B. Silva, Marlene e Silvia
produzidos pelos militares: 
SubMundo - Letras do 
Crime e agora Do Sonho 
ao Pesadelo. Em Teófi lo 
Otoni outros apaixona-
dos pelo cinema: Mauro 
Luiz Pereira e João Bosco 
Silva produziram filmes 
na cidade. Infelizmente 
todos os cinemas: Impé-
rio, Metrópole, Palácio e 
Vitória foram fechados.

Mauro Luiz Pereira, 
antigo gerente do Cine 
Palácio produziu em 1953 
um documentário sobre 
o centenário da cidade. 

Alguns anos depois, pro-
duziu fi lmes com enredo 
religioso. Decorrido algum 
tempo, o cineasta J. B. 
Silva, produziu o fi lme A 
Caminhada, e posterior-
mente o crime do mecâni-
co Aroldo foi transformado 
em fi lme, com participação 
de atores amadores da ci-
dade. Infelizmente a falta 
de um museu ou outra 
forma de arquivo, não 
guarda esses documentos. 
Muito triste nossa cidade 
não preservar seus valo-
res culturais e artísticos.

Durante patrulhamento 
PM apreende drogas em 

Serra dos Aimorés
A Polícia Militar rece-

beu denúncias na noite de 
quinta-feira (05/05), infor-
mando que dois indivíduos 
estariam comercializando 
entorpecentes em via pública 
no Bairro Baixada, próximo 
a um bar, em Serra dos Aimo-
rés. Uma equipe foi ao local, 
onde deparou com duas pes-
soas com as características 
semelhanças transitando pró-
ximo ao local denunciado.

Os suspeitos foram 
abordados e submetidos a 
busca pessoal, sendo locali-
zado com um deles 10 pinos 
e um tablete de substâncias 
semelhantes à cocaína e 
maconha. Os dois foram 
conduzidos à delegacia de 
Polícia Civil juntos com 
os materiais apreendidos 
para as medidas de polícia 
judiciária. (Assessoria de co-
municação organizacional da 
24ª Cia PM Ind., Nanuque).
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Segurança Pública

 Equipe GEPAR do 19º 
Batalhão apreende drogas 

no Bairro Teófilo Rocha

Adolescente de 13 anos é 
atropelado ao descer de 

ônibus escolar na MG-409 

Equipe Tático Móvel 
apreende droga e arma 
de fogo em Nanuque

Teófilo Otoni - O 
Grupo Especializado em 
Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 19º 
Batalhão de Polícia Militar 
fazia patrulhamento pelo 
Bairro Teófilo Rocha, no 
Morro do Cemitério, quan-
do a equipe deparou com 
um indivíduo que ao perce-
ber a aproximação da polí-
cia, fugiu e não foi alcan-
çado, mas foi identificado.

Durante o trajeto de 
fuga, ele dispensou uma 
mochila, contendo drogas 
e dinheiro. O material foi 
apreendido e encaminha-
do à delegacia de Polícia 
Civil, e as ações policiais 
continuam para tentar lo-
calizar e prender o autor 
que já é conhecido no 
meio policial pelo mesmo 

Na sexta-feira (06/05), 
por volta das 19h, a Polí-
cia Militar Rodoviária foi 
acionada para atendimento 
de um atropelamento de 
um adolescente que des-
ceu de ônibus escolar, na 
MG-409, km 23, entrada 
do Córrego Novo, mu-
nicípio de Teófilo Otoni. 
Conforme consta no bo-
letim de ocorrência, uma 
mulher disse que após o 
ônibus escolar estacionar, 
o filho dela de 13 anos, 
desembarcou pela porta da 
frente, e ao tentar atraves-
sar a rodovia foi atropela-
do por uma motocicleta.

Em consequência do 
acidente o jovem sofreu es-
coriações nos membros in-
feriores e no braço esquer-
do e queixava-se de dores 
na costela lado esquerdo, 
sendo socorrido e encami-
nhado a um hospital. Na 
versão apresentada pelo 
condutor da motocicleta 
Honda Bros, cor vermelha, 
durante o deslocamento 
sentido Topázio a Novo 
Oriente de Minas, ao pas-
sar pelo trevo de acesso ao 
Córrego Novo, observou 

crime de tráfico de drogas.
Foram apreendidos: 

19 pinos com cocaína, 05 
buchas de maconha, 05 
papelotes com cocaína 
e R$ 70,00. Ocorrência 

foi registrada no domin-
go (08/05). Equipe GE-
PAR: sargento Mikael, 
cabos Abrantes, Walace 
e Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG, 19º BPM).

um ônibus escolar dimi-
nuindo a velocidade e esta-
cionando. Nesse momento 
teria sido surpreendido por 
dois adolescentes atraves-
sando a pista de rolamento. 
Afirmou ter conseguido 
desviar de um deles, po-
rém atropelou o outro.

Relatou ainda, que pa-
rou o veículo logo à frente 
e prestou os primeiros so-
corros com apoio de uma 
técnica de enfermagem 
que estava dentro do ôni-
bus. Após o socorro deslo-
cou-se para Novo Oriente 
e solicitou uma ambu-
lância para encaminhar o 
adolescente ao hospital.

A Polícia Militar Ro-
doviária relembra algu-
mas dicas de segurança 

em relação ao transporte 
escolar: Pede aos pais 
que orientem seus filhos 
quanto a forma correta 
de atravessar as vias após 
descerem dos ônibus, os 
motoristas de transporte 
escolar devem observar o 
fluxo de veículos e orientar 
os alunos a atravessarem 
somente após a saída do 
ônibus, aos demais condu-
tores, sempre que visuali-
zarem um veículo escolar, 
reduzam a velocidade e 
redobrem a atenção. “Maio 
Amarelo: Juntos Salva-
mos vidas. Polícia Militar 
Rodoviária: Os anjos da 
guarda dos caminhos de 
Minas. (Tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

Motorista embriagado e 
inabilitado se envolve em 
acidente com vítima fatal

Divisa Alegre – No 
último domingo (08/05), a 
Polícia Militar Rodoviária 
registrou um gravíssimo 
acidente de trânsito na 
LMG-618, km 05, mu-
nicípio de Divisa Alegre. 
Consta no boletim de 
ocorrência que a equipe 
policial chegou ao local e 
deparou com dois veículos 
envolvidos no acidente. 
Uma caminhonete tom-
bada e um Corsa, ambos 
fora do leito da rodovia.

O condutor da cami-
nhonete havia sido socor-
rido por uma equipe do 
SAMU e encaminhado 
ao hospital da cidade de 
Águas Vermelhas, mas 
infelizmente deu entrada 
sem vida. O motorista 
do Corsa estava ao lado 
do veículo e afirmou que 
não recordava-se do que 
havia acontecido, acres-
centando ser inabilitado. 
Os militares perceberam 
vários sinais de embria-
guez no condutor, sendo 
eles, andar cambaleante, 
fala desconexa, hálito 
etílico e olhos averme-
lhados. Ele foi submetido 
ao teste de etilômetro e 
constatado o crime de 
“conduzir veículo sob in-
fluência de álcool”. Dian-
te do delito ele foi preso e 
encaminhado à delegacia.

Os policiais fizeram 
consulta no sistema e 
localizaram outra prisão 
de embriaguez do moto-
rista inabilitado, no mês 

de abril de 2022, ocasião 
em que após ser abordado, 
foi realizado o teste de 
etilômetro e constatou-se 
o crime “conduzir veículo 
sob influência de álcool”.

A Polícia Militar Ro-
doviária alerta aos moto-
ristas quanto a alteração 
do Código de Trânsito 
Brasileiro que agravou as 
penalidades dos crimes de 
“Lesão Corporal Culposa 
e Homicídio Culposo” 
na direção de veículo au-
tomotor, nos casos em 
que o agente conduz sob 
a influência de álcool. A 
pena no caso de homicídio 
passou de 05 a 08 anos 
de reclusão. “A combi-
nação bebida alcoólica e 
direção pode transformar 
o veículo em uma arma, 
que somado a falta de ha-

bilitação, tende a causar 
sinistros gravíssimos que 
ferem e matam pessoas”, 
alertou o tenente Reinaldo.

Ele informa que a 
Polícia Militar Rodovi-
ária tem realizado ações 
e operações preventivas, 
fiscalizando condutores 
inabilitados, embriagados 
ou transitando de forma 
irregular, bem como veícu-
los sem condições de segu-
rança, a imprensa tem sido 
uma grande parceira, mas 
precisa da participação dos 
motoristas dirigindo com 
responsabilidade. “Maio 
Amarelo: Juntos Salva-
mos vidas”. Polícia Militar 
Rodoviária: Os anjos da 
guarda dos caminhos de 
Minas. (Tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

Durante patrulhamen-
to da Polícia Militar na ci-
dade de Nanuque na noite 
de quinta-feira (05/05), 
equipe Tático Móvel re-
cebeu denúncias infor-
mando que um indivíduo 
estaria traficando drogas 
na Rua Cajubí, no Bairro 
Laticínio. Os militares 
foram ao local, fizeram 
um monitoramento estra-

tégico, de onde avistaram 
um homem saindo pelos 
fundos do imóvel com 
uma pistola em punho, 
e ao perceber a presença 
policial ele tentou fugir.

Após buscas pelo imó-
vel, o homem foi localiza-
do com a arma de fogo. Na 
residência também foram 
localizados 09 porções e 
30 pedras de substância 

semelhante ao crack, 24 
munições de pistola ca-
libre 9mm e 01 munição 
de espingarda calibre 12, 
duas balanças de precisão, 
além de uma quantia em 
dinheiro. O autor foi con-
duzido à delegacia de Polí-
cia Civil com os materiais 
apreendidos. (Assessoria 
de comunicação da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).
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Polícia Militar Rodoviária divulga o 
balanço do fi nal de semana (06 a 08/05)

A Polícia Militar Rodo-
viária realizou diversas ope-
rações nas rodovias sob sua 
jurisdição, com foco na pre-
venção criminal e redução 
de sinistros de trânsito com 
vítimas, e passou o balanço 
dos trabalhos nos dias 06 e 
08 de maio. As operações 
apresentaram excelentes 
resultados. Tendo apreendi-
da 01 arma de fogo calibre 
380, mais um carregador 
com 14 munições intactas 
calibre 380, foi preso um fo-
ragido da justiça, cinco pes-
soas foram presas por uso 
e consumo de drogas, uma 
pessoa presa por prática de 
direção perigosa e 04 CNHs 
foram recolhidas por recu-
sa ao teste de etilômetro.

No que diz respeito aos 
condutores autuados pela re-
cusa do teste de etilômetro, 
o tenente Reinaldo Martins 
ressalta que as medidas ad-
ministrativas são as mesmas 
do crime, ou seja, autuação, 
recolhimento da CNH e pro-
cesso de suspensão da habi-
litação, infração gravíssima 
multiplicada por 10, ou seja, 
no valor de R$ 2.934,70 e 
processo de suspensão da 
CNH. “A Polícia Militar Ro-
doviária, não tem a preten-
são de realizar notifi cações, 
mas sim a continuidade 
das ações preventivas para 
garantir a segurança viária, 
proporcionando seguran-
ça aos condutores, passa-
geiros e pedestres”, disse.

O militar destaca que 
negativamente foram re-
gistrados 08 acidentes de 
trânsito com vítimas, sendo 
12 vítimas de ferimentos 
leves, 03 vítimas graves e 
02 fatais. “A vida é o bem 
mais precioso, estatísticas 
apontam que os sinistros em 
sua maioria acontecem por 
falhas humanas, que podem 
envolver desde a desatenção 
até o desrespeito da legisla-
ção por parte dos conduto-
res, agir de forma preventiva 
e responsável no trânsito é 
decisivo para redução dos 
sinistros”, destaca o tenente.

A Polícia Militar Rodo-
viária chama a atenção da 
sociedade para o alto índice 
de acidentes registrados 

nos primeiros dias do mês 
de maio, mês da campanha 
Maio Amarelo, época em 
que mais se ouve orienta-
ções e dicas da Polícia Mi-
litar Rodoviária. “Continua-
remos nas ações preventivas 
com foco na manutenção da 
segurança viária, contamos 
com o apoio da imprensa na 
divulgação das orientações 
e principalmente dos usu-
ários das rodovias agindo 
com prudência e responsa-
bilidade”, concluiu o mili-
tar. “Maio Amarelo, Juntos 
Salvamos Vidas”. Polícia 
Militar Rodoviária: Os anjos 
da guarda dos caminhos de 
Minas. (Tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão 15ª Cia PM Rv).
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