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A Prefeitura Municipal 
de Ladainha vai realizar 
neste fim de semana, de 20 
a 22 de maio, a tradicional 
Festa Cultural de Concór-
dia do Mucuri, ressaltando 
que na semana anterior no 
domingo (15), foi realiza-
da a tradicional cavalgada 
que abre as festividades. 
A festa de Concórdia do 
Mucuri proporciona muita 

diversão à população local 
e convidados das cidades 
circunvizinhas, e neste 
fim de semana vai con-
tar com animados shows 
com artistas regionais e 
também a nível nacional.

Além dos shows vão 
acontecer ainda diversas 
outras atrações durante os 
três dias de festa. No do-
mingo (22) será realizado 

o Torneio de MotoCross, 
um evento que une esporte, 
aventura, alegria e muita 
emoção. O momento tam-
bém é oportuno pra que 
as famílias recebam seus 
parentes a amigos que 
moram fora. A Festa de 
Concórdia do Mucuri, tem 
estrutura de grande porte, 
tudo muito bem organiza-
do, com total segurança.

Festa Cultural de 
Concórdia do Mucuri, 

em Ladainha, será 
neste fim de semana

Paulo Henrique Coimbra 
faz reunião com lideranças 

políticas da região

Teófilo Otoni - Na noite de terça-feira (17/05) Paulo Henrique Coimbra realizou 
uma reunião em sua casa com lideranças políticas, quando foram discutidas ações pro-
positivas voltadas para o social, para atender a população que está na ponta. Ele adiantou 
que já tem um projeto arrojado para começar a partir de janeiro 2023, para levar saúde 
à população de verdade, sem passar pela prefeitura, sem passar por ninguém. Página 8

Sindcomércio Teófilo 
Otoni e região é 

recebido em Brasília pelo 
presidente do Sebrae 

Nacional Carlos Melles
O Diretor Financeiro 

do Sindcomércio-TO, Ies-
ser Lauar, apresentou ao 
presidente Carlos Melles, na 
quarta-feira (11), o Programa 
Agro Três Vales e o Projeto 
Frutificar, trabalhos de apoio 
à produção da Agricultura 
Familiar e ao Agronegócio. 
Carlos Melles foi convidado 
para participar da abertura 
da 4ª edição Agrivales, em 
novembro 2022. Página 2
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Cidade
Sindcomércio Teófilo 

Otoni e região é 
recebido em Brasília pelo 

presidente do Sebrae 
Nacional Carlos Melles
O Diretor Financei-

ro do Sindcomércio Te-
ófilo Otoni, Iesser Lauar, 
apresentou ao presidente 
Carlos Melles, na quarta-
-feira (11/05), o Progra-
ma Agro Três Vales e o 
Projeto Frutificar, ambos 
são trabalhos de apoio à 
produção da Agricultura 
Familiar e ao Agronegó-
cio. Durante o encontro, 
foi feito o convite ao 
presidente do Sebrae 
Nacional para participar 
da abertura da 4ª edição 
Agrivales que acontece-
rá em novembro de 2022.

Na ocasião, o presi-
dente do Sindlojas BH, 
Nadim Donato, fez o 
convite ao presidente 
Carlos Melles para reali-
zar uma palestra voltada 
aos micros e pequenos 
empresários no 37° Con-
gresso de Sindicatos 
Empresariais que acon-
tecerá em Brasília em 
agosto deste ano. (Infor-
mações/Fotos: Sindco-
mércio Teófilo Otoni.

Teófilo Otoni: mudança no 
trânsito na Rua Desembargador 
Eustáquio Peixoto a partir de 23/05

Alunos e professores 
da Escola Estadual 

Cabeceira de São Pedro 
visitam a UFVJM

CDL-TO: Campanha do 
Agasalho “Cuidar do 

outro é cuidar de mim”

A Prefeitura Muni-
cipal de Teófilo Otoni, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento – Divisão 
de Trânsito e Transpor-
tes, informa mudança no 
trânsito, sentido único na 
Rua Desembargador Eus-
táquio Peixoto, centro da 
cidade, a partir da próxi-
ma segunda-feira (23/05).

O diretor da Divisão 
de Trânsito e Transportes, 
Christian Resende explica 
que no local existe uma 
movimentação muito gran-
de de veículos, uma escola 
de ensino fundamental 
e médio, e um órgão fe-
deral, e com o passar do 
tempo a via se tornou uma 
área de estacionamen-
to, condutores fugindo 
da área central, segundo 
Christian, possivelmente 
fugindo dos locais de ro-
tativo, ou outra situação.

Segundo Christian a 
rua acabou ficando intran-
sitável no sentido duplo, e 

Teófilo Otoni - Se-
gundo Nafstad (2001), foi 
feito na Noruega, entre 
1990 e 1995, um estudo 
que averiguou a associação 
entre a temperatura e a 
mortalidade. Os grupos de 
doenças estudadas foram as 
respiratórias, cardiovascu-
lares e demais doenças. Em 
todas as doenças estudadas, 
a mortalidade aumenta no 
inverno. Para as doenças 
respiratórias as mortes de 
inverno são 47% maiores. 
Para as duas outras cate-
gorias (cardiovasculares 
e restantes) a mortalidade 
de inverno é 15% superior.

O Município de Teófilo 
Otoni, como todo o país, 
enfrenta anualmente vários 
períodos de frio intenso na 
estação do inverno e muitas 
pessoas não têm condições 
de adquirir roupas adequa-
das para enfrentar esses 
períodos, inclusive aquelas 
pessoas que se encontram 
em situação de rua e abriga-
das por instituições sociais. 
As Organizações da Socie-

o setor de trânsito só tem 
duas saídas. Ou a proibi-
ção de estacionamento de 
um lado, ou transformar 
em mão única. “Como 
já havia o conflito na sa-
ída próximo à ponte do 
Sesc, a gente optou por 
fazer a supressão de um 
dos sentidos de circula-
ção, de forma a também 

desafogar essa congru-
ência que acontece ali 
naquela localidade”, disse.

Para Christian, com 
essa mudança, consegue 
atender duas demandas 
com apenas uma modifi-
cação, e assim espera que 
possa melhorar a fluidez 
do trânsito no local, e di-
minuir os conflitos modais. 

A Universidade Fe-
deral dos Vales do Je-
quitinhonha e Mucuri – 
Campus Teófilo Otoni, 
recebeu na quarta-feira 
(18/05), a visita de estu-
dantes e professores da 
Escola Estadual Cabeceira 
de São Pedro, zona rural de 
Teófilo Otoni. Eles foram 
recebidos no Núcleo In-
tegrado de Pesquisa pela 
equipe do GEPAF, a partir 
de uma apresentação dos 
cursos que têm na uni-
versidade, a importância 
dos estudantes das esco-
las rurais adentrarem a 
uma universidade pública.

O professor Leonel 
Pinheiro disse que a partir 
dessa oficina de informa-
ção eles, juntos com os 
estudantes do Projeto Par-
que da Ciência, fizeram um 
percurso pelo Campus do 
Mucuri conhecendo as ins-
talações, as faculdades, os 

laboratórios, a biblioteca 
e demais espaços físicos. 
Conheceram o ambiente 
acadêmico, os laborató-
rios, os espaços de aula, 
e conheceram os cursos 
que a UFVJM – Campus 
Mucuri produz e organiza.

“A visita foi muito 
profícua, teve a presença 
de 75 estudantes da Escola 
Estadual Cabeceira de São 
Pedro, uma escola pública 
da zona rural de Teófilo 
Otoni, acompanhados de 
05 professores mais o di-
retor da escola” informou 
Leonel. Os estudantes da 
faixa etária entre 13 e 16 
anos, são do 9º ano do ensi-
no fundamental, e do 1º, 2º 
e 3º ano do ensino médio.

Leonel frisa que o ob-
jetivo da visita foi apresen-
tar a universidade para os 
estudantes, para a escola, 
pra que ajude na orien-
tação vocacional deles 

estudantes na escolha das 
suas futuras profissões, in-
centivando aos estudantes, 
especialmente das escolas 
públicas rurais a entrarem 
na universidade pública, 
no sentido de construir 
conhecimento, ter uma boa 
qualificação, e produzir ci-
ência e tecnologia para me-
lhoria da qualidade de vida 
e desenvolvimento econô-
mico, social e tecnológico 
das comunidades rurais.

A visita foi coordena-
da pela equipe do GEPAF/
UFVJM, e pelos professo-
res e estudantes do Proje-
to Parque da Ciência da 
UFVJM - Campus Mucuri. 
“Foi uma honra e uma 
grande satisfação receber a 
comunidade escolar da Ca-
beceira de São Pedro aqui 
na nossa instituição”, con-
cluiu o professor Leonel. 
(Informações/Foto: Pro-
fessor Leonel Pinheiro).

dade Civil e Órgãos Pú-
blicos Municipais buscam 
amenizar esse sofrimento da 
população atendida, através 
de doações recebidas por 
pessoas da sociedade local. 
A sociedade teófilo-oto-
nense se solidariza quando 
convocados para esse fim.

Com a Campanha do 
Agasalho “Cuidar do outro 
é cuidar de mim”, a Câmara 

de Dirigentes Lojistas de 
Teófilo Otoni (CDL-TO) 
o Instituto CDL de Assis-
tência Social e Cultural 
(ICETAS), em parceria com 
CDL Jovem, juntamente 
com os demais parceiros, 
está fazendo uma campa-
nha de sucesso “Cuidar do 
outro é cuidar de mim”. Iní-
cio: 20 de maio. Término: 
24 de junho. (CDL-TO).

Passar frio é causa de morte, de acordo estudos científicos
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Opinião/Gerais
Novo Cruzeiro vai 

inaugurar dois espaços de 
convivência e uma praça

O munic íp io  de 
Novo Cruzeiro está ga-
nhando dois novos espa-
ços de convivência e uma 
praça. A cidade está em 
festa. As inaugurações 
serão na sexta-feira, 20 
de maio, às 19h e a as-
sessoria de comunicação 

da prefeitura convida 
a população para esse 
importante dia para o 
município, que vem ofe-
recendo mais qualida-
de de vida às pessoas.

Os espaços que rece-
beram o nome Antônio 
Batista Ramalho e José 

Maria Cardoso, estão 
na Rua Nivaldo Alves 
Barreto, e na Praça Pedro 
Pereira da Silva na Rua 
Inácio Bahia, no Bairro 
São Francisco. (Infor-
mações: Assessoria de 
Comunicação da Prefei-
tura de Novo Cruzeiro).

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

As cinco linguagens 
do amor: descubra 

qual é a sua
A demonstração do 

amor de formas diferentes 
pode ser uma das causas 
dos conflitos relacionais, 
especialmente, aqueles que 
envolvem casais. “As cinco 
linguagens do amor” foram 
discriminadas no livro de 
mesmo nome, do norte 
americano Gary Chapman, 
publicado no ano de 1992, e 
sucesso de vendas por anos.

A obra, sem dúvida, 
auxilia na compreensão das 
motivações dos rompimen-
tos dos relacionamentos, 
tanto conjugais, como entre 
amigos e familiares. Isso 
porque, a demonstração de 
amor de uma parte, pode 
não ser a linguagem consi-
derada pela outra parte, que 
demonstra e recebe amor de 
forma diferente. Saber quais 
são essas linguagens impor-
ta para a boa convivência 
nos relacionamentos, com 
respeito à individualidade 
de cada um e sobre suas 
formas singulares de de-
monstração e percepção dos 
afetos. De forma simples 
e direta, as cinco lingua-
gens do amor constituem:

1) palavras de afir-
mação; 2) tempo de qua-
lidade; 3) atos de servi-
ço; 4) presentes; 5) toque 
físico. Vale lembrar que 
uma mesma pessoa pode 
se identificar com mais 
de uma linguagem, sendo 
que uma é a dominante.

 Palavras de afi rma-
ção - As pessoas que têm 
essa linguagem como do-
minante demonstram seu 
amor por meio de elogios, 
reconhecimento verbal por 
algum feito da outra pes-
soa e agradecimentos, por 
exemplo. Sentem-se muito 
bem e valorizadas quando 
recebe palavras de afir-
mação: “Você fi cou muito 
bem nesse vestido”; “Você 
vai conseguir, tenho certe-
za”; “Como conseguiu um 
resultado tão bom? Fiquei 
admirado”; dentre outros.

Características: gos-
tam de elogiar e serem 
elogiadas. Valoriza: re-
conhecimentos verbais. 
Como agradar: elogie, 
agradeça, incentive.

Tempo de qualidade
- A presença é algo mui-
to importante para os que 
consideram o tempo de 
qualidade ao lado da outra 
pessoa como uma lingua-
gem do amor. Geralmente, 

demonstram e sentem-se 
amadas por meio da partilha 
de algum momento juntos. 
Seja assistir um fi lme, co-
zinhar, passear ou viajar.

Características: gos-
tam de presença. - Valori-
za: passar o tempo junto.

Como agradar: dê 
atenção, saiam e assistam 
fi lmes juntos.

Atos de serviço - As 
tarefas mais práticas do dia 
a dia são o ponto chave dessa 
linguagem do amor. Para as 
pessoas que se identifi cam 
com ela, se sentem valo-
rizadas e amadas quando 
outrem desenvolve atos de 
serviço em seu favor. A ati-
tude envolve, geralmente, 
atividades ou resolução de 
problemas de ordem do-
méstica e/ou burocrática, a 
exemplo do pagamento de 
uma fatura; o conserto de 
equipamentos domésticos; 
a tarefa dos cuidados ou la-
var a louça. Características: 
gostam de ajudar e de serem 
ajudadas. Valoriza: receber e 
ajudar em suas tarefas. Como 
agradar: ajude nas tarefas, 
lave, limpe, faça o almoço.

Importante considerar 
que por muito tempo, essa 
linguagem predominou en-
tre mães e avós ensinadas a 
se posicionarem no mundo 
como as fi guras mais ne-
cessárias para a tarefa dos 
cuidados com pessoas e 
com a casa. Até hoje, muita 
gente acredita que todas as 
formas do desempenho dos 
atos de serviço são formas 
de demonstração de amor 
ou de se sentirem amadas. 
Isso ocorre pelo desconhe-
cimento das mulheres e/
ou apagamento natura-
lizado das suas próprias 
vontades e sentimentos.

Presentes - Muitas 
pessoas sentem-se amadas 

e costumam demonstrar o 
amor que sentem por meio 
de presentes. Não se trata 
aqui, de considerar o valor 
de algo, mas, a intenção 
de oferecer a outrem algo 
material que simboliza 
uma lembrança carinhosa 
que teve dela em algum 
momento. Seja um tipo 
de chocolate que a pessoa 
gosta, uma flor específi-
ca, uma caneta diferente 
ou mesmo, um presente 
que possam usar juntos.

Características: gos-
tam de dar e receber pre-
sentes. Valoriza: ser lem-
brado por meio de um 
mimo/presente .  Como 
agradar: lembrancinhas 
surpresa, presentes fei-
tos por quem presenteia, 
guardar algo que sinalize 
que lembrou dessa pessoa.

Toque físico - Esta 
linguagem pode provocar 
confusão por parte de al-
gumas pessoas. O toque 
físico é a representação 
das pessoas que apreciam 
e demonstram o amor 
por  meio  do  con ta to , 
partilhado por meio dos 
carinhos f ísicos,  mas-
sagem, beijos, abraços, 
cafunés e também, do 
sexo – não apenas dele. 
Características: gostam 
de tocar e serem tocadas. 
Valoriza: contato físico. 
Como agradar: ande de 
mãos dadas, beije, abra-
ce, acaricie, faça sexo.

Com base na obra 
citada, encontram-se dis-
poníveis na internet, si-
tes/blogs que contêm tes-
tes que sugerem sua lin-
guagem do amor. Utilizei 
como referência um deles: 
https://blog.ambientepsi.
com.br/5-linguagens-do 
amor/#Faca_o_teste_e_
d e s c u b r a _ q u a l _ e _ a _
sua_linguagem_do_amor

Equipe PPVD visita 
inscritas no programa 

de prevenção à 
violência doméstica
Novo Cruzeiro - Nesta 

quinta-feira (19/05), a Polí-
cia Militar, por meio da Pa-
trulha de Prevenção à Vio-
lência Doméstica (PPVD) 
da 232ª Cia PM em Novo 
Cruzeiro, realizou o acom-
panhamento de alguns casos 
de violência doméstica e 
familiar contra a mulher na 
zona rural do município. 
Os militares visitaram três 
mulheres que sofriam vários 
tipos de violência dos seus 
companheiros, mas, após 
serem inscritas no progra-
ma da PPVD, suas vidas 
mudaram, segundo elas, 
não sendo mais agredidas. 
As duas primeiras vítimas 
pediram medidas protetivas 
de urgência contra os seus 
ex-companheiros, dentre 
elas o afastamento do lar, 
sendo deferidas pela Jus-
tiça. Em contato com as 
mulheres, elas disseram que 

eles não mais retornaram.
A terceira vítima, Clau-

dinéia, que reatou o relacio-
namento com o seu compa-
nheiro há alguns meses, dis-
se que já sofreu muitos tipos 
de violência, todos os dias, 
mas a sua vida mudou após 
o trabalho da Polícia Militar, 
e nunca mais foi agredida 
por ele, sendo o caso encer-
rado com sucesso, após as 
9 visitas previstas no pro-

grama de prevenção à vio-
lência doméstica da PPVD.

A sargento Tayse, co-
mandante da PPVD em 
Novo Cruzeiro, agradeceu 
Claudinéia pela oportuni-
dade de fazer parte da vida 
dela e continua à disposição 
sempre que ela precisar. 
Equipe: tenente Thalles, 
sargento Tayse e cabo Lo-
pes (PPVD). (Informa-
ções/Foto: tenente Thalles)
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Gerais
Surgiu algum dinheiro 

extra? Aproveite para quitar 
suas contas de luz em aberto 
junto à Cemig, que acaba de 

lançar nova Campanha de 
Negociação de Débitos

Os clientes atendidos 
em baixa tensão e que 
possuem débitos com a 
Cemig têm uma ótima 
oportunidade para quitar 
suas contas em atraso: a 
partir desta segunda-feira 
(16/05), a empresa lança 
uma nova Campanha de 
Negociação de Débitos, 
que vai permitir parcela-
mento de débitos atrasa-
dos em até 12 vezes sem 
juros para clientes resi-
denciais e em até 24 vezes 
sem juros para os inscri-
tos na Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSEE). 

Esta é uma excelen-
te oportunidade para os 
clientes aproveitarem al-
gum dinheiro extra que 
por acaso venham a rece-
ber, como o saque extra-
ordinário do FGTS anun-
ciado pelo Governo Fe-
deral, ou a antecipação do 
13º salário, para ficar em 
dia com a Cemig e mais 
tranquilos em relação ao 
fornecimento de energia. 
Importante destacar que 
os clientes atendidos em 
baixa tensão são residen-
ciais, comerciais, presta-
dores de serviço ou com 
atividades rurais aten-
didos em até 220 volts. 
Os interessados poderão 
negociar com a compa-
nhia até o dia 30 de junho. 

Para fazer o parce-
lamento sem juros, os 
clientes devem procurar 
os canais digitais da Ce-
mig. O pagamento em 
até 12 vezes sem juros de 
financiamento pode ser 
tanto por meio do cartão 
de crédito ou com as par-
celas sendo cobradas nas 
próximas faturas de ener-
gia elétrica. A segunda 

opção está disponível para 
o cliente sem parcelamento 
ativo junto à companhia 
que se cadastrar para re-
cebimento da conta de luz 
por e-mail no momento 
da negociação por meio 
do Cemig Atende Web. 

O gerente de Arreca-
dação e Adimplência da 
Cemig, Wellington Fazzi 
Cancian, explica as con-
dições para os clientes 
atendidos em baixa tensão 
participarem da campanha. 

“As condições ex-
cepcionais oferecidas 
possibilitam aos clientes 
ficarem em dia com a 
Cemig, e com condições 
que possibilitam que o 
orçamento financeiro da 
família ou dos comércios 
não fique comprometido 
nesse momento. É im-
portante destacar que os 
parcelamentos só poderão 
ser realizados exclusiva-
mente pelo titular da fatu-
ra, mediante comprovação 
e atualização dos dados 
cadastrais nos canais de 
atendimento digitais da 

Cemig”, destaca o gerente. 
Como fazer o par-

celamento - Para fazer a 
negociação e ficar em dia 
com a Cemig, os clientes 
podem realizar o parce-
lamento das contas de 
energia atrasadas em até 12 
vezes sem juros nos canais 
digitais. Para esse benefí-
cio, basta acessar o canal 
de atendimento Cemig 
Atende Web, ou What-
sApp (31-3506-1160). 

A opção de pagamento 
das contas em atraso em até 
12 vezes sem juros no car-
tão de crédito está disponí-
vel tanto no Cemig Atende 
Web quanto no WhatsApp 
(Mande um “oi” para 31-
3506-1160, e em seguida 
digite “Pagamento” e siga 
as instruções.), inclusi-
ve para os clientes que 
apresentam parcelamento 
ativo. Além desses canais, 
os clientes da Cemig po-
dem parcelar os débitos 
pelo Telegram (@cemig-
bot direto no app) e pelo 
Aplicativo Cemig Atende. 
(Foto: Cemig Divulgação).

Combate à corrupção e 
integridade são temas 

do segundo dia da 
Semana Internacional 
de Controle Interno

O combate à corrupção no 
setor público e setor privado e 
os efeitos na sociedade estão 
entre os temas do segundo dia 
da Semana Internacional de 
Controle Interno, promovida 
pela Controladoria-Geral do 
Estado (CGE) de Minas Ge-
rais. A programação de terça-
-feira (17/05) começou com a 
palestra “Institucionalização 
do sistema de integridade 
nos governos brasileiros”, 
com o professor-adjunto e 
pesquisador da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), Marco 
Antonio Carvalho Teixeira. 
Em São Paulo, ele leciona 
nos cursos de graduação em 
Administração Pública e Ad-
ministração de Empresas, 
bem como no mestrado e 
doutorado em Administração 
Pública e Governo e também 
no mestrado profissional em 
Gestão e Políticas Públicas.

O professor explica os 
desafios da implementação 
do sistema de integridade 
na administração pública e 
o papel dele, principalmente 
quando se trata da gestão do 
dinheiro público. Ele destaca 
que, para além do combate 
à corrupção, é preciso criar 
uma cultura que preza pela 
boa conduta e em que todos 
atuam para o mesmo objetivo.

“De certa forma, significa 
romper com a naturalização 
de várias questões que a gen-
te vê hoje e trata até como 
brincadeira, como furar fila, 
pagar uma ‘caixinha’ para ser 
melhor atendido, coisas dessa 
natureza. É bom lembrarmos 
sempre que a grande corrup-
ção começa com a pequena 
corrupção. Algo que exige 
mobilizações em torno das 
instituições, com a sociedade 
sendo parceira nesse pro-
cesso, e todo mundo unido 
nesse mesmo objetivo, que é 
maximizar o uso do dinheiro 
público, responder melhor às 
demandas da sociedade e fazer 
com que ela veja a importância 
de ter bons governos, bons 
políticos e boas instituições 
que estão a serviço do cida-
dão”, ressalta o especialista.

Democracia - O pro-
fessor Marco Antonio Car-
valho Teixeira destacou a 
importância da realização de 
eventos como a Semana Inter-
nacional de Controle Interno, 
enquanto espaços de troca 
e multiplicadores de ideias, 
e aproveitou para ressaltar 
o papel democrático dessas 
discussões na sociedade. “Se 
estamos discutindo isso hoje é 
justamente porque estamos em 
uma democracia e, se tem um 
dano que a corrupção causa é 
o dano à democracia. Porque 

a corrupção desacredita a po-
lítica, desacredita os governos, 
desacredita as instituições e, 
muitas vezes é o espaço para 
a formação de ‘salvadores da 
pátria’, de líderes autocráticos 
que depois que chegam ao 
poder a primeira coisa que 
querem é esconder seus laços, 
esconder as informações e, 
continuar, de alguma maneira, 
posando como o grande bene-
mérito do país. Então, vamos 
louvar nossa democracia. Se 
sabemos que temos corrupção 
é porque vivemos em um 
regime democrático, e só em 
um regime democrático você 
pode investigar autoridades. 
Se conseguirmos combater 
efetivamente a corrupção, 
vamos melhorar o gover-
no, melhorar a democracia e 
aproximar mais as institui-
ções da sociedade”, concluiu.

Ética - Em seguida, o 
painel "Programa de Integri-
dade no Setor Privado" reuniu 
a professora, palestrante e 
vice-presidente do Instituto 
Mineiro de Direito Adminis-
trativo Tatiana Camarão, a 
consultora de Compliance, 
conselheira da Comissão de 
Ética Pública, presidente do 
Conselho de Ética da Rede 
Governança Brasil e mem-
bro do Task Force Integrity 
& Compliance do B20 Italy 
(2021), Roberta Codignoto, 
e o secretário de Transparên-
cia e Combate à Corrupção 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU), Roberto Viegas.

A moderação do painel 
foi feita pelo controlador-
-geral do Estado de Minas 
Gerais, Rodrigo Fontenelle, 
que deu um panorama das 
ações no estado. “Temos a 
Política Mineira de Promoção 
da Integridade. Em termos de 
aplicação da Lei Anticorrup-
ção, que seriam os processos 
de responsabilização de pessoa 
jurídica, Minas já concluiu 15 
processos. É o terceiro estado 
que mais concluiu processos 
e aplicou multas em relação 
à Lei Anticorrupção. Estamos 
em um processo de efetividade 
desses planos de integrida-
de de todos os órgãos. Hoje 
já temos 90% dos órgãos e 
entidades da administração 
pública estadual com seus 
planos já publicados. Só assim 
realmente vamos alcançar 
um resultado, uma entrega 

para a população”, enfatizou.
Proteção ao denuncian-

te - "Mecanismos de Proteção 
ao Denunciante" é o painel que 
fecha o dia, com as presenças 
do ouvidor-geral da União, 
Valmir Gomes Dias, o diretor 
de Integridade da Vibra Ener-
gia, José Eduardo Elias Ro-
mão, e o ouvidor de Prevenção 
e Combate à Corrupção do Es-
tado de Minas Gerais, Daniel 
Guimarães Medrado de Cas-
tro. A moderação é de Omar 
Abreu Bacha, que é chefe da 
Assessoria Estratégica e de 
Gestão de Riscos da CGE/MG.

Semana Internacional 
de Controle Interno - A Se-
mana Internacional de Contro-
le Interno entra para a agenda 
oficial de eventos de Minas 
Gerais para reforçar a cultura 
de transparência, integridade 
e enfrentamento à corrupção 
que vem sendo desenvolvida 
ao longo dos últimos três anos 
pelo Estado. Em sua primeira 
edição, o evento comemora 
o mês de conscientização da 
Auditoria Interna, os dez anos 
da Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI) e os cinco anos 
do Plano Mineiro de Promo-
ção da Integridade (PMPI).

Ne segunda-feira (16/05), 
na cerimônia de abertura do 
evento, o governador Romeu 
Zema assinou decretos com 
ações e normas de conduta 
que aumentam o controle e a 
transparência no estado. São 89 
ações de combate à corrupção 
focadas nos eixos de preven-
ção, detecção e repressão. Or-
ganizado pela CGE, o evento 
reúne os maiores especialistas 
em controle interno nacionais e 
internacionais. A ação é gratui-
ta e tem como objetivo discutir 
práticas bem-sucedidas e ten-
dências mundiais nessa área.

Até 20/05, haverá pales-
tras abertas para servidores e 
sociedade com transmissão 
pelo no canal da CGE no You-
tube. Assuntos como Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), Lei de Acesso à In-
formação (LAI) enfrentamen-
to à corrupção, compliance, 
transparência, correição e 
integridade público x privada 
estão na programação, dispo-
nível no site da Agência Minas. 
(Crédito da imagem: Marco 
Evangelista / Imprensa MG - 
Controladoria-Geral do Estado 
de Minas Gerais - CGE-MG).

“Só em um regime democrático você pode investigar autoridades, 
combater efetivamente a corrupção e melhorar o governo”, defende 

pesquisador da FGV, um dos palestrantes de terça (17/05)
Oportunidade visa atender clientes ligados em baixa tensão, interessados 

podem parcelar débitos sem juros por meio dos canais digitais

Nova Campanha de Negociação de Débitos da Cemig 
permite parcelamento de débitos atrasados em até 12 vezes 
sem juros para clientes residenciais e em até 24 vezes sem 

juros para os inscritos na Tarifa Social
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Opinião/Gerais
Vem aí: 24º Congresso 

Internacional de Educação 
da Legião da Boa Vontade

1ª Copa Zezé Mercedinha 
agita a zona norte

Nossa região está rea-
lizando duas competições, 
fruto da produção isola-
da de dois desportistas: 
Christian Arruda - Copa 
União Masters dos Vales, 
com participação de 15 
cidades da nossa região, e 
a 1ª Copa Zezé Mercedinha 
promovida por Natalino 
Barbosa “Natal”, com par-
ticipação de vários clubes. 
Resultado de duas rodadas: 
Croatas 4 x 1 Novo Hori-
zonte, Ponto das Chaves 
4 x 2 Pedreira, Laginha 4 
x 2 Boiadeiro, Betel 3 x 
3 Pedreira, Coqueiro 7 x 
1 Amigos do DER, Novo 
Horizonte 3 x 1 Arsenal.

Para o próximo domin-

go (22), estão programa-
dos mais três jogos: Ponto 
das Chaves x Juventude, 
Boiadeiro x Altas Horas e 
Croatas x Laginha. Esses 
jogos estão sendo realiza-
dos no Campo Zezé Mer-
cedinha, localizado entre 
os bairros Bela Vista e São 
Cristóvão. O outro evento, 
Copa União dos Vales, ca-
tegoria Masters (acima de 
40 anos) está na fase fi nal. 
Seus fi nalistas: América de 
Teófi lo Otoni, Nacional de 
Campanário, Machacalis e 
Santa Luzia de Crisólita. A 
Liga de Desportos de Te-
ófi lo Otoni continua arru-
mando a casa, para depois 
promover os campeonatos.

Enquanto isso, os Jo-
gos Estaduais das moda-
lidades especializadas, já 
começaram e Teófi lo Otoni 
participa com três tipos: 
Basquete, Futsal e Xadrez, 
realizados na vizinha cida-
de de Ataléia. Atletas do 
módulo I da Escola Muni-
cipal Irmã Maria Amália e 
estadual Waldemar Neves 
da Rocha (Polivalente) 
estão representando nossa 
juventude escolar. Na pró-
xima semana em Ataléia, 
atletas do módulo II com 
outras idades. Ataléia tem 
a tradição de acolher muito 
bem os atletas de outras 
cidades. Sua hospitalida-
de é muito reconhecida.

Por Humberto Barbosa

A pandemia da Co-
vid-19 trouxe signifi cati-
vos refl exos para a Edu-
cação e não só no Brasil. 
De acordo com dados da 
Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unes-
co), 90% da população 
mundial estudantil foi 
afetada com o distancia-
mento do ambiente esco-
lar, impactando mais de 
1,5 bilhão de estudantes 
em 188 países. Logo, não 
é à toa que o Google re-
velou que o termo “saúde 
mental” teve um aumento 
de 98% em relação aos 
anos anteriores entre as 
buscas na plataforma. 

Por acreditar no po-
der transformador da 
Educação, a Legião da 
Boa Vontade (LBV) re-
aliza anualmente o seu 
Congresso Internacional 
de Educação que nes-
sa 24ª edição abordará 
o tema: “Desafios da 
aprendizagem e a saúde 
emocional — reflexos 
da pandemia: uma visão 
além do intelecto”. O 
evento, que ocorrerá de 
forma virtual pelo You-

Tube nos dias 27 e 28 de 
junho, às 19h30, já está 
com inscrições abertas. 

O congresso trará 
palestras de especialistas 
em Educação e apresen-
tará ações práticas imple-
mentadas pela LBV em 
sua rede de ensino, as-
sim como os fatores que 
resultaram em evasão 
escolar zero nesses dois 
anos de distanciamento 
social. O propósito é con-
tribuir para a formação 
continuada de docentes, 
discentes, pesquisadores 
e profissionais de áre-
as ligadas à Educação 
e demais interessados. 

O diferencial do con-
gresso da LBV é o con-
ceito educacional inova-
dor da Entidade, que traz 
um olhar individualizado 
para o desenvolvimento 
das habilidades socioe-
mocionais dos estudan-
tes, aliando a qualidade 
pedagógica à Espirituali-
dade Ecumênica, bandei-
ra de vanguarda da Ins-
tituição, proposta pelo 
educador Paiva Netto. 

Serão abordados “os 
impactos emocionais 

na aprendizagem”, “os 
desafios de recuperar 
conteúdos pedagógicos 
perdidos” e “a impor-
tância do cuidado emo-
cional dos educandos e 
profi ssionais”. Também 
serão apresentadas ações 
pedagógicas desenvolvi-
das em escolas da LBV 
e que podem ser imple-
mentadas na tentativa de 
que essas adversidades 
que impactam a educa-
ção consigam ser pronta-
mente enfrentadas e seus 
reflexos minimizados. 

As inscrições po-
dem ser feitas pelo site 
www.lbv.org/congresso-
deeducacao. O ingresso 
terá o valor simbóli-
co de R$ 20,00 e dará 
direito ao certificado 
de participação. Vale 
ressaltar que o evento 
deve ser acompanha-
do ao vivo. Inclusive, 
terá tradução simultânea 
para português, libras, 
espanhol e inglês. A 
LBV acredita que a edu-
cação constrói oportuni-
dades e as oportunida-
des transformam vidas. 
Participe você também.

Desafi os da aprendizagem, saúde emocional e refl exos da pandemia 
serão temas abordados por profi ssionais renomados da área

Receita Federal alerta 
para golpe na restituição 

do Imposto de Renda
Com a proximidade do 

prazo fi nal para a entrega 
da declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2022, a Receita 
Federal alerta os contri-
buintes sobre a prática de 
um novo golpe contra as 
pessoas em processo de 
declaração do imposto. Na 
mais nova tentativa de gol-
pe, os criminosos estão se 
passando pelo órgão para 
lesar as pessoas que estão 
prestando contas ao Fisco.

O órgão lembra que é 
preciso ter cuidado com e-
-mails, usados para a práti-
ca do golpe. Os criminosos 
enviam e-mails tentando 
convencer os contribuintes 
a confi rmar um falso ca-
dastro para recebimento da 
restituição do IRPF. Para 
dar mais credibilidade, são 
utilizadas imagens frau-
dulentas com a logomarca 
comemorativa da Recei-
ta Federal para os 100 
anos do Imposto de Ren-
da, além da conta gov.br.

Na mensagem, que 
contém um link malicio-
so para visualização de 
um falso comprovante 
de recebimento da res-

tituição, os criminosos 
informam os dados para 
recebimento da restituição 
via Pix. Não há dados so-
bre o número de pessoas 
que receberam e-mail falso 
e sobre quem foi lesado.

A Receita lembra que 
não envia e-mails ou alerta 
para os contribuintes com 
mensagens que possuam 
algum tipo de link e que 
os contribuintes devem 
confi rmar as informações 
nos canais oficiais. "Os 
alertas enviados pela Re-
ceita Federal por e-mail ou 
mensagem não possuem 
links de acesso. Todas 
as informações recebidas 
devem ser confirmadas 
diretamente no Portal e-
-CAC, com acesso se-
guro por meio da conta 
gov.br", afi rmou o órgão.

O prazo para enviar a 

declaração do IR 2022 ter-
mina em 31 de maio. Pelo 
calendário de restituição, 
os pagamentos começam 
a ser feitos, em cinco lo-
tes, começando também 
no próximo dia 31. Quem 
não declarar o imposto 
até o fim do prazo fica 
sujeito ao recebimento de 
multa, cujo valor é de 1% 
ao mês, sobre o valor do 
imposto de renda devido, 
limitado a 20% do valor 
do imposto de renda. O 
valor mínimo da multa é 
de R$ 165,74. Até a última 
quinta-feira, a Receita Fe-
deral informou que já fo-
ram entregues 20.889.198 
declarações do IRPF 
2022, ano-calendário de 
2021. A expectativa é que 
34.100.000 de declarações 
sejam enviadas até o fi nal 
do prazo. (Agência Brasil).

Órgão lembra que é preciso ter cuidado com e-mails
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Segurança Pública
15ª RPM: alunos do CFSd 

2022 têm artigo publicado 
em revista jurídica

PRF prende jovem de 18 
anos que conduzia veículo 

adulterado na BR-116

Os alunos do Curso 
de Formação de Solda-
dos (CFSd 2022) da 15ª 
Região de Polícia Militar 
de Teófilo Otoni, Adriano 
Guimarães Sousa, Amanda 
Gonçalves Langholz, Bru-
na Albino Caldeira, Kevin 
Gomes da Silva e Raysson 
Silva Trindade dos Santos, 
tiveram o artigo sobre Di-
reito Penal “A aplicação 
da Lei Penal em face das 
prerrogativas e privilégio” 
publicado na revista jurí-
dica Direito & Realidade 
(FUCAMP-Uberlândia). 
Os autores são alunos do 
sargento Rayan Soares Ro-
drigues no CFSd 2022, que 
tem como coordenador da 
matéria, o tenente-coronel 
Geilson, de Uberlândia, 

que avaliou todo o trabalho.
Revista Direito & 

Realidade, resumo – O 
presente artigo de revisão 
de literatura teve por ob-
jetivo o estudo referente 
aos aspectos normativos, 
doutrinários e jurispru-
denciais ligados à validade 
da lei penal em relação às 
pessoas, no que tange às 
imunidades e prerrogativas 
conferidas aos ocupantes 
de determinados cargos 
quanto ao exercício de suas 
funções. Investigou-se, 
inicialmente, o instituto 
da diplomacia, com ênfase 
nas imunidades conferidas 

aos agentes diplomatas e 
quais privilégios e imu-
nidades estes fazem jus.

Em seguida, abordou-
-se o instituto das prerroga-
tivas e privilégios conferi-
dos a autoridades deten-
toras de cargos e funções 
públicas, procedendo ainda 
à diferenciação do conceito 
da imunidade parlamentar 
material e formal. Por fim, 
aludiu-se à aplicabilidade 
do tema abordado no con-
texto da atuação do Policial 
Militar. A metodologia 
utilizada baseou-se em 
uma pesquisa de caráter es-
sencialmente bibliográfico.

PM ministra palestra 
sobre violência doméstica 

em Serra dos Aimorés
Na manhã de quarta-

-feira (18/05) a Patrulha de 
Prevenção à Violência Do-
méstica (PPVD) da Polícia 
Militar, ministrou uma pa-
lestra com o tema Violên-
cia Doméstica, em Serra 
dos Aimorés, ministrada 
por cabo Eliane de Paula, 
representante da PPVD.

Na oportunidade, as 
participantes foram orien-
tadas sobre a importância 
do tema Violência Do-
méstica contra a mulher, 
puderam esclarecer dú-
vidas e conhecer o traba-
lho realizado pela Polícia 
Militar no enfrentamento 
desse problema que acon-
tece em inúmeras famílias. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Medina - A Policia Ro-
doviária Federal condu-
ziu um jovem na tarde de 
quarta-feira (18/05), no Km 
74 da BR-116, em Medina, 
que estava em uma moto-
cicleta com sinais identi-
ficadores adulterados. O 
veículo ostentava placa com 
a tarja do município de Me-
dina, porém os caracteres 
alfanuméricos retornavam 
uma motocicleta registrada 
na cidade de Pedra Azul.

Ao vistoriarem os de-
mais elementos de identi-
ficação da motocicleta, os 
policiais chegaram a um 
veículo com as mesmas ca-
racterísticas do que estava no 
local, emplacado na cidade 
de Contagem com registro 

de "baixado" no sistema, ou 
seja, veículo arrematado em 
leilão como sucata. O veículo 
não possui restrição de furto 
ou roubo, conforme consulta 
aos sistemas disponíveis.

Em relação à procedên-
cia do veículo, o jovem de 18 
anos, morador da zona rural 
de Medina, contou que teria 
o adquirido de um terceiro, 

para o seu trabalho, pelo va-
lor de R$ 2.000,00, alegando 
ainda que desconhecia a 
irregularidade do veículo. 
O detido foi conduzido para 
a delegacia de Polícia Civil 
de Pedra Azul, e o veículo foi 
encaminhado para um pátio 
credenciado pela Polícia Ci-
vil. (Informações/Foto: PRF, 
Delegacia de Teófilo Otoni).

Venda de um sítio
Vende-se um sitio com 04 alqueires no Córrego 

São Benedito nas proximidades de São Jerônimo. 
Valor R$ 50.000 reais. Terra com pastagens. Tratar 

com Carlinhos pelo celular 98890.8520, com Fátima 
celular 98898.0579, Guilherme nº 98806.3808 ou 

Carlos Henrique nº 98811.5897

PM Rodoviária prende 
motorista embriagado na 
MGC-418, em Teófilo Otoni

Durante operação Rota 
Segura realizada na noite 
de sábado (14/05) pela 
Polícia Militar Rodoviária 
no perímetro urbano da 
rodovia MGC-418, km 
173, saída de Teófilo Otoni 
para Nanuque, os militares 
visualizaram um automóvel 
em velocidade incompa-
tível com a via, pulando 
um redutor de velocidade, 
quebra-molas. Os militares 
conseguiram abordar o au-
tomóvel aproximadamente 
100 metros de distância 
da operação, e perceberam 
um copo de cerveja der-
ramado no banco do pas-
sageiro e constataram que 
o condutor apresentava 
vários sinais de embria-
guez: hálito etílico, andar 
cambaleante, fala descone-
xa e olhos avermelhados.

O motorista afirmou 
que estava retornando de 
uma festa num sítio de um 
colega, negou ter consumi-
do bebida alcoólica, porém 

ao ser convidado para rea-
lizar o teste de etilômetro 
recusou-se. Ao saber que 
seria preso e somente ou-
tro condutor habilitado, e 
tendo realizando o teste de 
etilômetro, poderia retirar 
o veículo, ele alegou que 
todos que conhecia estavam 
no referido sítio e bêbados.

O motorista foi preso 
pelo crime “conduzir veícu-
lo sob a influência de álco-
ol”, apresentado à presença 
da autoridade de polícia 
judiciária, autuado na in-
fração gravíssima multipli-
cada por dez (R$ 2.934,70) 
e sua CNH foi recolhida. O 
veículo foi liberado após 
conseguirem um motoris-
ta que submeteu ao teste.

Segundo os militares 
o condutor estaria des-
locando-se para a cidade 
de Nanuque, ou seja, ele 
trafegaria à noite após sair 
de uma festa, numa rodovia 
sinuosa, sem muitos pontos 
de apoio no horário notur-

no, situações que somadas 
aos sintomas de embriaguez 
poderia terminar em tra-
gédia. “A intervenção dos 
policiais militares rodoviá-
rios pode ter salvo a vida do 
motorista e de outros usuá-
rios da rodovia MGC-418”, 
disse o tenente Reinaldo.

Novamente o tenente 
alerta a população quanto 
aos riscos da combinação 
bebida alcoólica e direção 
de veículos. Além do perigo 
dos acidentes com vítimas, 
as penalidades são pesadas. 
“Sugerimos levar o mo-
torista da rodada, que não 
bebe, ou utilizar a variedade 
de transporte público que 
existe, como ônibus, táxi, 
moto-táxi e aplicativos”, 
orientou o militar. “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).

Professor Sargento Rayan com os alunos do CFSd 2022 
15a Região de Policia Militar
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Publicação LegalCâmara aprova MP que 
regulamenta ensino domiciliar

A Câmara aprovou 
na noite de quarta-feira 
(18/05) o texto-base do 
projeto de lei (PL) 3.179 
de 2012, que regulamenta 
a prática da educação do-
miciliar no Brasil, também 
conhecida como homes-
chooling. Os destaques da 
matéria ainda não foram 
votados, e serão analisados 
na próxima sessão, nesta 
quinta-feira (19). Para usu-
fruir da educação domi-
ciliar, o estudante deverá 
estar regularmente matri-
culado em uma instituição 
de ensino, que acompanha-
rá o desenvolvimento edu-
cacional durante o ensino.

Uma das exigências 
é que pelo menos um dos 
pais ou responsáveis te-
nham escolaridade de nível 
superior ou profissional 
tecnológica reconhecida 

pelo Ministério da Educa-
ção (MEC). Outro requi-
sito é a certidão negativa 
perante as justiças federal 
e estadual (o distrital). 

Ensino em casa - Os 
pais interessados em ensi-
nar os fi lhos em casa deve-
rão seguir a Base Nacional 
Comum Curricular defi ni-
da pelo MEC. Além dis-
so, poderão ser incluídas 
matérias e disciplinas adi-
cionais à rotina de ensino.

Os responsáveis terão 
de garantir a convivência 
familiar e comunitária 
do estudante e a realiza-
ção de atividades peda-
gógicas para promover 
a formação integral do 
estudante, contemplando 
seu desenvolvimento in-
telectual, emocional, físi-
co, social e cultural. Será 
de responsabilidade dos 

pais manterem registros 
periódicos das atividades 
e encaminhar, na forma 
de relatórios, à instituição 
de ensino na qual o aluno 
está matriculado. O aluno 
também deverá participar 
de avaliações anuais de 
aprendizagem durante o 
ciclo de educação básica.

Nos ensinos funda-
mental e médio, além des-
ses relatórios, deverá haver 
avaliação anual com base 

no conteúdo curricular, 
admitida a possibilidade de 
avanço nos cursos e nas sé-
ries, conforme previsto na 
Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB). Se o desempenho 
do estudante nessa avalia-
ção anual for considerado 
insatisfatório, uma nova 
avaliação, em caráter de 
recuperação, será ofereci-
da no mesmo ano. (Agên-
cia Brasil/ Com informa-
ções da Agência Câmara).
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013422 - EDIVALDO JAQUES DE JESUS, soltei-

ro, maior, lavrador, nascido aos 26/01/1973, no Córrego 
Novo, distrito de Topázio, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Mário Campos, 50, Centro, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de JOVINO CARDOSO DE JESUS 
e ANA JAQUES DE JESUS; e MARIA ALVES MAR-
TINS, solteira, maior, lavradora, nascida aos 12/09/1977, 
em Domicílio, distrito de Frei Gonzaga, natural de Te-
ófi lo Otoni-MG, residente na Rua Mário Campos, 50, 
Centro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de AFONSO ALVES 
MARTINS e LUZIA CAMARGO MARTINS; 

013423 - RONDECK JOSÉ COUTO, solteiro, 
maior, servente de pedreiro, nascido aos 23/10/1967, 
não informado lugar do nascimento, natural de Águas 
Formosas-MG, residente na Rua Duca Pereira, 277, 
Casa C, Bairro Altino Barbosa, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de ALIRIO JOSE COUTO e MARIA EMI-
LIA PEREIRA COUTO; e ROSEMIRA DE ARAÚJO 
SILVA DE ABREU, viúva, maior, doméstica, nascida 
aos 30/10/1972, não informado lugar do nascimento, 
natural de Açucena-MG, residente na Rua Duca Pereira, 
277, Casa C, Bairro Altino Barbosa, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de ALTAMIRO CANDIDO DA SILVA e ANA 
SOARES DE ARAÚJO SILVA; 

 013424 - JAIR MARCOS DE OLIVEIRA, divor-
ciado, maior, mecânico, nascido aos 25/07/1977, não 
informado lugar do nascimento, natural de Itinga-MG, 
residente na Travessa Quarenta e Um, 160, Bairro Tancre-
do Neves, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ MENDES 
DE OLIVEIRA e ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA; 
e WANDERLEIA GOMES VIEIRA, divorciada, maior, 
vendedora, nascida aos 11/01/1980, não informado lugar 
do nascimento, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Travessa Quarenta e Um, 160, Bairro Tancredo Ne-
ves, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GERALDO VIEIRA 
GUIMARÃES e GESSY GOMES VIEIRA; 

Teófi lo Otoni-MG 19/05/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13422 a Proc. 13424

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

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 
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Cidade

Paulo Henrique Coimbra faz reunião 
com lideranças políticas da região

Teófilo Otoni - Na 
noite de terça-feira (17/05) 
Paulo Henrique Coimbra 
realizou uma reunião em 
sua casa com lideranças po-
líticas, quando foram dis-
cutidas ações propositivas 
voltadas para o social, para 
atender a população que 
está na ponta. Ele adian-
tou que já tem um projeto 
arrojado para começar a 
partir de janeiro 2023, para 
levar saúde à população de 
verdade, sem passar pela 
prefeitura, sem passar por 
ninguém. E pede aos ami-
gos que ajudem o grupo 
a desenvolver o projeto.

Paulo Henrique disse 
ainda que o encontro foi de 
alegria por receber o amigo 
Duarte Júnior, que passou 
por alguns momentos de 
dificuldade ainda como 
prefeito da histórica cida-
de de Mariana, que veio 
a Teófilo Otoni trazer um 
pouco de sua experiência, 
da referência do que ele tem 

de bom e do que aprendeu, 
e isso Paulo frisa que vai 
disseminar. Ressalta que 
se dedica à política do bem 
por acreditar que pode fazer 
muito por Teófilo Otoni.

“Brigamos, lutamos, 
porque a gente acredita, 
e com o Duarte, com o 
Neilando, como pré-can-
didatos, e assim que fir-
marem o compromisso 
que a legislação permitir 
tornem candidatos, nós 
vamos acabar de firmar os 
compromissos e expor à 
população tudo que tem de 
bom e tudo que foi falado 
aqui hoje, para que cada vez 
mais nós possamos ajudar 
nossos vales do Mucuri e 
Jequitinhonha, principal-
mente nossa Teófilo Otoni”.

“Foi um momento tam-
bém de muita alegria, pois 
o grupo de amigos que sou 
padrinho, o Breno e toda 
comissão provisória que as-
sume o Cidadania. Um pro-
jeto diferenciado, que vem 

trazer uma dinâmica nova 
para nossa região, uma po-
lítica diferente pautada em 
compromissos sociais, em 
desafios voltados ao aten-
dimento da população que 
é o que realmente importa. 
E viemos aqui também ini-
ciar um grupo para o meu 
amigo, deputado estadual 
Neilando Pimenta, que ago-
ra vem para uma nova ca-
minhada. E para o próprio 
Duarte como pré-candidato 
a deputado federal”, disse.

A convocação foi aten-
dida. Nesta primeira reu-
nião cerca de 60 pessoas 
de diversos segmentos pro-
fissionais, pessoas pontuais 
nos seus bairros, empresá-
rios da cidade participaram. 
Duarte Júnior sentiu o calor 
humano na sua recepção, 
agradeceu ao Paulo Henri-
que e às pessoas que foram 
à reunião. “O que é mais in-
teressante é que são pessoas 
formadoras de opinião. 
Grandes empresários, pes-

soas que levantam a bandei-
ra da acessibilidade, acho 
importante conversarmos 
com formadores de opi-
nião, que também podem 
no dia de amanhã cobrar 
os compromissos que são 
assumidos. Quem ganha 
com isso é a população”.

Breno Scolforo, pre-
sidente do Cidadania em 
Teófilo Otoni, falou do 
lançamento do partido, 
informou que o grupo está 
em formação com intuito de 
praticar uma política sadia 

na cidade, voltada para o 
bem social, e já conta com 
16 pessoas. “Um grupo vol-
tado para atender as pessoas 
que veem na gente uma 
representação, porque tam-
bém nós somos pessoas do 
meio do povo, conhecemos 
o que o povo faz e precisa, 
e queremos buscar for-
mas de atender ao povo”.

Representando o de-
putado Neilando Pimenta, 
o assessor Jorge Arcanjo 
disse que recebeu o convite 
do amigo Paulo Henrique 

para recepcionar o ex-pre-
feito de Mariana, Duarte 
Júnior. “A reunião foi pro-
veitosa e muito representa-
tiva, a casa cheia, debateu 
vários assuntos da comu-
nidade de Teófilo Otoni 
especialmente a saúde, e o 
Duarte apresentou algumas 
sugestões para ajudar re-
solver o problema”. Jorge 
disse que Paulo Henrique 
deu um passo importante 
realizando essa reunião 
que contou com segmentos 
de vários bairros.

Paulo Henrique Coimbra, ex-prefeito de Mariana Duarte Júnior 
e Jorge Arcanjo que representou Neilando Pimenta

 Paulo Henrique Coimbra falou de um projeto arrojado para 
atender a população, especialmente na área da saúde

A reunião realizada na casa de Paulo Henrique Coimbra
 debateu temas importantes pra cidade e região

Paulo Henrique Coimbra apresentou o grupo que assumiu o Partido Cidadania em Teófilo Otoni


