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11ª edição do Festival 
Nacional de Teatro de 
Teófilo Otoni (FESTTO), 

de 16 a 19 de junho

Teófilo Otoni - Em sua 11ª edição, o Festival Nacional de Teatro de Teófilo Otoni 
(FESTTO) ocupará praças, ruas e espaços públicos, proporcionando a descentraliza-
ção de suas apresentações. Com o tema: “O centro é onde estamos” abrirá aos deba-
tes e processos artísticos e curatorial de locais onde o fazer cultural existe, mesmo 
estando fora do que é considerado grandes centros ou locais midiáticos. Página 3

SRS de Teófilo Otoni 
explica como ter acesso 

aos medicamentos 
fornecidos pelo SUS

A coordenadora da As-
sistência Farmacêutica da 
SRS-TO, Tatiana Ladeia, 
explica que os medicamen-
tos fornecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) são 
organizados de acordo com 
a Política Nacional de As-
sistência Farmacêutica, que 
classifica os medicamentos 
em três categorias distin-
tas: Básico, Estratégico e 
Especializado. Página 2

Painel com pré-candidatos 
ao governo de Minas abre 
programação do segundo 

dia do 37º Congresso 
Mineiro de Municípios

A manhã do segundo dia do 37º Congresso Mineiro de Municípios (02 de junho) 
contou com o Painel com os pré-candidatos ao Governo de Minas, no Expominas, em 
Belo Horizonte: Marcus Pestana (PSDB), Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD), 
que tiveram espaço para apresentar suas propostas de plano de governo para o desenvolvi-
mento dos municípios de Minas Gerais, sob a mediação do presidente da AMM e 1º vice-
-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Julvan Lacerda. Página 4

Polícia Militar registra 
tentativa de homicídio 

em Teófilo Otoni
A Polícia Militar foi 

acionada na madrugada 
de sexta-feira (03/06) e 
informada que havia uma 
mulher esfaqueada dentro 
de uma residência, na Tra-
vessa Floriano Peixoto, 
Bairro Manoel Pimenta, 
em Teófilo Otoni. Página 6
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Cidade/Gerais
SRS de Teófilo Otoni 

explica como ter acesso 
aos medicamentos 

fornecidos pelo SUS

A coordenadora da 
Assistência Farmacêutica 
da Superintendência Re-
gional de Saúde de Teófi-
lo Otoni, Tatiana Ladeia, 
explica que os medica-
mentos fornecidos pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) são organizados 
de acordo com a Política 
Nacional de Assistência 
Farmacêutica, que clas-
sifica os medicamentos 
em três categorias dis-
tintas: Básico, Estraté-
gico e Especializado.

De acordo com Ta-
tiana, os medicamentos 
do Componente Estraté-
gico da Assistência Far-
macêutica (CESAF) são 
aqueles utilizados contra 
doenças que configuram 
problemas de saúde pú-
blica, com impacto socio-
econômico importante, e 
são disponibilizados dire-
tamente pelo Ministério 
da Saúde. Sobre os medi-
camentos do Componen-
te Básico da assistência 
Farmacêutica (CBAF), a 
coordenadora disse que 
são destinados à Atenção 
Primária e disponibiliza-
dos pelas farmácias mu-
nicipais distribuídas pelo 
estado de Minas Gerais.

Já os medicamentos 
do Componente Especia-
lizado da assistência Far-

macêutica (CEAF) são 
distribuídos pelas unida-
des regionais de saúde do 
Estado e utilizados em 
doenças raras, de baixa 
prevalência ou de uso 
crônico prolongado, com 
alto custo unitário, cujas 
linhas de cuidado estão 
definidas em Protoco-
los Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas publicadas 
pelo Ministério da Saú-
de. “Estamos em fase de 
implantação da Política 
de Descentralização do 
Componente Especiali-
zado para os municípios, 
ampliando e facilitando 
o acesso a esses medica-
mentos para a população 
local”, pontua Ladeia.

Para ter acesso aos 
medicamentos do Com-
ponente Especializado, 
Tatiana explica que a 
pessoa interessada deve-
rá iniciar a montagem de 
processo administrativo 
na Unidade Regional 
de Saúde ou no próprio 
município de origem. 
A partir daí, esse pro-
cesso passará por uma 
avaliação, podendo ser 
autorizada ou não a libe-
ração do medicamento. 
Se autorizado, o forne-
cimento do medicamento 
será mensal, mas vai 
necessitar que seja feita 

a renovação da receita 
e do laudo a cada seis 
meses, exceto nos ca-
sos dos medicamentos 
sujeitos a controle es-
pecial. “Nesses casos a 
renovação da receita é 
mensal ou a cada dispen-
sação”, ressalta Tatiana.

Para a professora 
Nelcy Nogueira da Sil-
va, o recebimento pelo 
SUS do medicamento 
do CEAF, cujo espo-
so faz uso, gerou uma 
economia no orçamento 
familiar significativa. 
“Com o dinheiro que irí-
amos comprar o medica-
mento, estamos pagando 
o médico especialista 
para acompanhar o pro-
blema de saúde do meu 
esposo”, disse Nelcy.

As informações re-
ferentes à solicitação e 
à disponibilidade dos 
medicamentos na uni-
dade estão disponíveis 
no aplicativo MGApp. 
Mais informações e for-
mulários para abertura do 
processo estão disponí-
veis no site da Secretaria 
de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES-MG) 
através do link: https://
www.saude.mg.gov.br/
obtermedicamentosceaf 
(Informações/Foto: Dé-
borah Ramos Goecking).

Rodrigo Pacheco diz ser 
positiva iniciativa do STF 

para conciliação sobre 
preço dos combustíveis

Teófilo Otoni recebe Líderes do 
Varejo nesta terça-feira (07)

Brasília – O presidente 
do Congresso Nacional, 
senador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), participou, 
nesta quinta-feira (2), a 
convite do ministro André 
Mendonça, de audiência 
de conciliação no Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
e afirmou ser positiva a 
iniciativa de Mendonça, 
que reuniu secretários 
estaduais e o advogado-
-geral da União, para uma 
tentativa de conciliação 
sobre a cobrança dos pre-
ços dos combustíveis.

O presidente da Câ-
mara dos Deputados, Ar-

thur Lira compareceu à 
audiência também como 
convidado. Pacheco, que 
defende sempre o consenso 
entre os entes responsáveis 
pelo assunto, para que a 
população seja beneficiada 
ao cabo das discussões, 
afirmou que a audiência 
é o primeiro passo para 
que estados e a União en-
contrem uma maneira de 
baixar, de maneira perene, 
os preços dos combustíveis.

Mendonça é relator 
de ação que discute a mo-
dalidade de cobrança do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 

Será realizado na tarde 
desta terça-feira (07), em 
Teófilo Otoni, os Líderes 
do Varejo – Supermerca-
dos em Debate, a primei-
ra edição, neste formato, 
na cidade. O evento vai 
reunir, das 14h às 18h30, 
lideranças do setor, no 
Centro de Convenções 
Expominas (Rua Coro-
nel Mário Cordeiro, 580), 
no Jardim Serra Verde. 

 Os Líderes do Va-
rejo tem como objetivo 
realização de negócios, 
relacionamento comercial 

e atualização profissio-
nal. A entrada é gratuita, 
mas restrita ao público-
-alvo, que são empresá-
rios, executivos e pro-
fissionais do varejo. O 
evento é organizado pela 
Associação Mineira de 
Supermercados (AMIS), 
com parceria da Câmara 
de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Teófilo Otoni e 
do Sindicato do Comércio 
(Sindcomércio). A sole-
nidade de abertura está 
agendada para as 14h30. 

Atendimento à im-

prensa - O Presidente Exe-
cutivo da AMIS, Antônio 
Claret Nametala, o Claret, 
e o Vice-Presidente Regio-
nal da AMIS em Teófilo 
Otoni, Ronaldo Pimen-
ta, são as fontes oficiais 
para atender a imprensa 
no local. Profissionais da 
imprensa têm livre acesso 
ao evento. Mais informa-
ções sobre o Líderes do 
Varejo: www.amis.org.br 
- 31 –2122-0500 - Depar-
tamento de Comunicação 
(Associação Mineira de 
Supermercados – AMIS).

Cerca de três mil pacientes são beneficiados com os medicamentos 
do componente especializado fornecidos pela unidade

(ICMS). “Eu não tenho dú-
vida que essa é a intenção 
da União e do Governo 
Federal, essa é a intenção 
também dos estados da 
federação e, inclusive, dos 
governadores do estado. 
Então, foi dado um passo 
inicial numa possibilida-
de de composição geral, 
encabeçada, repito, pelo 
ministro André Mendon-
ça”, ressaltou Pacheco.

O senador citou as 
iniciativas do Congres-
so Nacional para frear o 
preço dos combustíveis e 
que o Parlamento segue 
trabalhando para encontrar 
uma solução perene para 
esse gargalo nacional. Ele 
afirmou ser de vital impor-
tância a pacificação das leis 
aprovadas. “Ao cumpri-
mento da Lei Complemen-
tar 192, forjada no ambien-
te do Congresso Nacional, a 
partir do PLP 11. E também 
da iminência de outras me-
didas legislativas inclusive 
do PLP 18, já apreciado na 
Câmara dos Deputados e 
agora pendente de aprecia-
ção pelo Senado”, lembrou.

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.
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11ª edição do Festival Nacional de Teatro de 
Teófilo Otoni (FESTTO), de 16 a 19 de junho

Licenciamento ano 2021: Novo 
alerta aos condutores de veículos

Teófilo Otoni - Em sua 
11ª edição, o Festival Na-
cional de Teatro de Teófilo 
Otoni (FESTTO) ocupará 
praças, ruas e espaços pú-
blicos, proporcionando a 
descentralização de suas 
apresentações. Com o tema: 
“O centro é onde estamos” 
abrirá aos debates e proces-
sos artísticos e curatorial de 
locais onde o fazer cultural 
existe, mesmo estando fora 
do que é considerado grandes 
centros ou locais midiáticos.

Tema que nos conecta 
com quem somos e onde 
estamos. Quais transfor-
mações possíveis, legado e 
continuidade? O que surge 
a partir de trabalhos feitos 
por artistas e grupos que 
dialogam com seus pro-
cessos sociais, geográficos 
e artísticos? O centro não 
apenas terrestre, metafórico, 
ou territorial, mas de forma 
que possibilite diálogos, 
permitindo possibilidades 
coletivas, tendo a arte como 
ferramenta transformadora.

Com uma programação 
que contempla as manifes-
tações de cultura popular, 
música, cortejos, espetácu-
los teatrais, performances, 
dança, cinema, literatura, 
pautas LGBTQIA+, debates, 
oficinas e com o foco na for-
mação e empreendedorismo 
dos profissionais que atu-
am em diversos setores do 
mercado artístico e cultural. 
O FESTTO tem a parceria 
cultural com a prefeitura de 

Teófilo Otoni, SEBRAE e 
UFVJM. Apoio: Bar Praça 
é Nossa, APJ, Hotel Real, 
Restaurante Rua das Flores 
e Nosso Bar. Realização: 
Instituto Cultural In-Cena.

Programação FEST-
TO 2022 - Teófilo Otoni: 
16 a 19/06: na quinta-feira 
(16/06), das 9h às 11h. Lo-
cal: In-Cena. Apresentação 
técnica e coletiva de impren-
sa. Mensuração do FESTTO 
com o trabalho do In-Cena 
ao longo dos 15 anos junto 
ao eixo econômico local. 
Das 15h às 16h30. Local: 
UFVJM/Nipe. Café e Roda 
de Conversa: Lançamentos e 
falas dos livros: Tropeço e O 
início, com o autor Anderson 
Feliciano, Belo Horizonte/
MG. Das 17h às 18h30. Lo-
cal: UFVJM/Auditório Cen-
tral – Intercâmbio, trocas, 
conversas e formação com 
Chico Lobo e artistas locais.

Ainda na quinta-feira 
(16/06), às 20h. Cortejo 
FESTTO – prefeitura até o 
Casarão da Cultura. Apre-
sentação da Sociedade Fi-
larmônica Banda de Música 
Francisco de Paula. Cortejo: 
(Hidro-Idade, Ceia/Pavão, 
Slam Recitando Vidas, Gru-
po Cultural Tambores do 
Mucuri/UFVJM e Grupos 
convidados). Às 21h. Local: 
Casarão da Cultura – Abertu-
ra FESTTO, Espetáculo: Sa-
rau 15 anos In-Cena – Grupo 
In-Cena Teófilo Otoni/MG. 
Às 22h30. Local: Praça é 
Nossa. Show com Aislan Ro-

drigues, Padre Paraíso/MG.
Na sexta-feira (17/06): 

das 8h às 9h30. Local: Praça 
João XXlll – Café na Rua. 
Espetáculo: Manhã na Que-
brada com Slam Recitando 
Vidas, Teófilo Otoni/MG. 
Das 10h às 13h; Oficinas. 
Local: Instituto In-Cena. 
- Escritas Criativas com 
Anderson Feliciano, Belo 
Horizonte/MG. Público aci-
ma de 17 anos iniciantes. 
- Oficina de Interpretação 
Teatral com Fabiani Torres, 
Governador Valadares/MG e 
Amanda Torres/Contagem/
MG. - Oficina Técnica Vo-
cal, com Teatro da Pedra. 
- Oficina Teatral infantil, 
Intercâmbios: Amanda Cha-
ves/Teófilo Otoni e Camilla 
Santos/Joaíma. Das 10h 
às 12h. Local: UFVJM/
Nipe. Palestra: Formação 
e Organização Jurídica e 
Contábil do Terceiro Setor, 
empresas e grupos artísticos 
– Com Bianca Monteiro/
BA e Bruna Gonçalves/MG.

Ainda na sexta-feira 
(17/06). Às 16h. Local: 
Casarão da Cultura – Café 
e Roda de Conversa: RO-
TAS. Encontro, Processos 
e Compartilhamentos entre 
Grupos Mineiros/Empre-
endedorismos, Educação 
e Trabalhos Artísticos do 
Terceiro Setor – Paulinho 
do Boi/Sete Lagoas, Ricardo 
Augusto/Uberlândia, Rubem 
Silveira dos Reis/Uberlân-
dia, Juliano Felisatti/São 
João Del Rei, Andre Luiz 

Dias/Teófilo Otoni. Às 18h. 
Local: Casarão da Cultura, 
Ensaio Aberto. Espetáculo: 
Memórias da Alma. Roda 
de Conversa. Processo de 
Montagem e Partilha com 
Grupos Locais, Cia de Tea-
tro "É isso, é? Joaíma/MG. 
Às 20h30. Local: Nosso 
Bar. Espetáculo: Dama da 
Noite, um solo de Chrika 
de Oliveira, Coronel Fabri-
ciano/MG. Às 22h. Local: 
Nosso Bar. Show: Caroline 
Andrade, Ouro Preto/MG.

No sábado (18/06). Às 
9h. Local: Feirinha. Es-
petáculo: Balaio Popular. 
Grupontapé, Uberlândia/
MG. Às 10h. Local: Praça 
da Taquara. Espetáculo: 
Zeropeia. Cia de Artes Atrás 

do Palco, Governador Vala-
dares/MG. Às 15h. Local: 
Instituto In-Cena. Roda de 
Conversa: Empreender e 
viver de música, é possível? 
Experiências e trocas sono-
ras e musicais, com Aislan 
Rodrigues/Padre Paraíso 
e Caroline Andrade/Ouro 
Preto. Às 16h. Local: Insti-
tuto In-Cena – Café Palestra: 
Empreendimento Cultural e 
Social, como fazer aconte-
cer? Com Zeca Novais do 
Lona na Lua, Rio Bonito/RJ.

Ainda no sábado 
(18/06). Às 19h. Local: 
Praça Tiradentes. Espetácu-
lo: Partidas, Teatro da Pedra, 
São João Del Rei/MG. Às 
21h. Local: Casarão da Cul-
tura, Show: Chico Lobo can-

ta o FESTTO – Participação 
Especial: Grupo de Seresta 
Teófilo Otoni, Studio de 
Dança Corpo Livre, Grupo 
Cultural Tambores do Mucu-
ri/UFVJM, Grupo In-Cena 
de Teatro, Marcela Veiga 
e Saulo Lauar. Às 22h30. 
Local: Nosso Bar. Festa 
do FESTTO. Festa Junina 
na Rua, 15 anos In-Cena. 
Show: Ricardo Di Carva-
lho – Teófilo Otoni/MG.

No domingo (19/06). 
Às 11h. Local: Nosso Bar 
– Feijoada do In-Cena – de 
Três Mulheres no Samba, 
com Carol Trindade, Mar-
cela Veiga e Sandra Alves. 
(Informações: André Luiz 
Dias, diretor executivo do 
Instituto Cultural In-Cena).

Novamente, a Polícia 
Militar Rodoviária alerta 
os proprietários de veícu-
los registrados em Minas 
Gerais, quanto a exigência 
do licenciamento ano 2021, 
desde a última quarta-feira, 
dia 1º de junho de 2022. 
“Infelizmente muitos ve-
ículos irregulares foram 
removidos e os condu-
tores autuados”, disse o 
comandante do 1º Pelotão 
da 15ª Cia PM RV, te-
nente Reinaldo Martins.

Segundo o tenente, as 

maiores incidências tem 
sido motoristas que alegam 
ter quitado a documentação, 
mas não conferiram pen-
dências do licenciamento 
no sistema. Aquele que não 
estiver com o documento 
2021 em mãos, deve aces-
sar o site do Detran e obser-
var se consta licenciado ano 
2021 ou 2022. Polícia Mi-
litar Rodoviária: “os anjos 
da guarda dos caminhos de 
Minas”. (Tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 
1º Pelotão 15ª Cia PMRv).



4 Terça-feira, 7 de junho de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais
Painel com pré-candidatos ao 

governo de Minas abre programação 
do segundo dia do 37º Congresso 

Mineiro de Municípios

A manhã do segundo 
dia do 37º Congresso Mi-
neiro de Municípios (02 
de junho) contou com o 
Painel com os pré-candida-
tos ao Governo de Minas, 
no Expominas, em Belo 
Horizonte: Marcus Pesta-
na (PSDB), Romeu Zema 
(Novo) e Alexandre Kalil 
(PSD), que tiveram espaço 
para apresentar suas pro-
postas de plano de governo 
para o desenvolvimento 
dos municípios de Minas 
Gerais, sob a mediação do 
presidente da AMM e 1º 
vice-presidente da Confe-
deração Nacional de Mu-
nicípios (CNM), Julvan 
Lacerda. O pré-candidato 
senador Carlos Viana (PL), 
que havia confirmado pre-
sença no evento, informou, 
de última hora, que não par-
ticiparia do Painel devido 
a um contratempo em uma 
visita ao interior do Estado.

Pelas regras já estabe-
lecidas e aprovadas pelas 
assessorias de campanha e 
a AMM, cada pré-candidato 
subiu ao palco, individual-
mente, conforme a ordem 
sorteada, com espaço para 
cinco minutos para a apre-
sentação inicial e quatro 
minutos de resposta para 
cada uma das cinco ques-
tões formuladas para todos 
os convidados, totalizando 
20 minutos de exposição; e 
mais 10 minutos de consi-
deração final, com 35 minu-
tos de participação de cada.

Logo ao chegar ao 
evento, o pré-candidato 
Marcus Pestana criticou 
duramente candidatos que 
se negam a participar de 
debates. “Minas Gerais é 
um território do tamanho da 
França e Espanha, com 853 
municípios, com uma di-
versidade cultural incrível. 
Então, eu vejo candidatos 
falar em faltar aos debates, 
o que é um contra senso, um 
absurdo. Debater faz parte 
da democracia; a exposi-
ção livre das ideias”, disse.

Marcus Pestana ainda 

reforçou que o sucesso das 
políticas públicas de saúde, 
educação, infraestrutura só 
são viáveis com a parceria 
dos municípios e lembrou-
-se da sua atuação como 
secretário de saúde, quando 
foi aprovado como gestor. O 
pré-candidato ressaltou que, 
se for governador, Minas 
terá voz firme no cenário 
federal e que, nos 36 anos 
de vida pública aprendeu 
que é preciso apostar em 
uma equipe qualificada para 
trabalhar seu plano de go-
verno. E reforçou, ao longo 
da exposição, que é preciso 
rever o pacto federativo.

Durante o evento, o 
governador Romeu Zema 
(Novo) falou sobre as con-
quistas do seu governo, 
entre elas, a melhoria da 
merenda escolar, da estru-
tura das escolas e do au-
mento no número de posto 
de trabalho. Na coletiva 
concedida à imprensa, o 
governador Zema salientou 
o acordo encabeçado pela 
AMM em que o governo 
de Minas Gerais quitou 
a dívida dos repasses do 
ICMS e do Fundeb com os 
municípios mineiros. “Às 
8h desta quinta feira, já 
estava na conta dos muni-
cípios o dinheiro que era a 
parte restante do acordo. A 
dívida agora estará nos li-
vros de história”, destacou.

O governador Romeu 
Zema (Novo) garantiu que 
as obras que estão para-
das há cerca de oito anos 
dos hospitais regionais de 
Minas serão licitadas no 
segundo semestre. Segundo 
o governador, os recursos 
já estão separados. “Há 
recursos destinados, mas as 
obras não foram concluídas 
ainda por questões jurídicas 
e burocráticas. São questões 
legais, pois algumas câma-
ras tiveram que estadualizar 
o processo dessas obras, 
o que demorou”, afirmou.

As estradas mineiras 
também foram ponto de 
questionamento ao gover-

nador. Ele reconheceu a 
precariedade das rodovias 
e avaliou que, nos últimos 
anos, foram feitos apenas 
remendos na malha viária. 
“Gostaria de destacar o 
Programa Pró-vias com 
o qual vamos verdadeira-
mente cuidar das estradas 
de Minas Gerais”, concluiu.

O terceiro e última can-
didato a falar foi Alexandre 
Kalil (PSD), que afirma 
ter como pré-campanha 
os lemas de trabalhar a 
saúde e a infraestrutura. E 
ressaltou que as empresas 
públicas – Copasa e Cemig 
– ganharão investimentos 
caso ele seja eleito gover-
nador, uma vez que são 
grandes empresas, com 
altos lucros, e precisam, 
apenas, serem recuperadas.

O pré-candidato fa-
lou da importância do in-
vestimento em assistência 
social e que, em Belo Ho-
rizonte, fez e implantou 
projetos para acabar com 
a fome das pessoas mais 
necessitadas. Ele afirmou, 
ainda, que é preciso ter 
empatia e sensibilidade, 
pois as pessoas realmente 
precisam de emprego, mas, 
antes de tudo, necessitam 
de comida; é preciso ti-
rar das famílias a fome.

A força da democra-
cia - A participação dos 
pré-candidatos no Con-
gresso deu início à disputa 
eleitoral e reforçou a impor-
tância do debate de ideias 
e propostas para o bem da 
democracia. “Assumimos a 
presidência da AMM com a 
pauta de não ter ingerência 
política partidária, nem 
política eleitoral, mas tra-
zer a política para dentro 
da AMM. É pela política 
que nós vamos encontrar 
as soluções em deixar o 
partidarismo tomar conta”, 
reforçou o presidente da 
AMM, Julvan Lacerda. Se 
no palco estavam postulan-
tes ao cargo de chefe maior 
do Estado, na plateia, os 
prefeitos acompanharam 

atentamente as propostas. 
A prefeita de Uberaba, 
Elisa Araújo, valorizou a 
oportunidade. “Os painéis 
foram importantes para 
que todos possam fazer 
suas escolhas”, definiu.

Perguntas - Ao longo 
do painel, o presidente da 
AMM, Julvan Lacerda, 
mediou a exposição dos 
governadores sobre cinco 
questões formuladas pela 
equipe técnica da AMM:

• EDUCAÇÃO: lei do 
novo Fundeb que estabelece 
o prazo de dois anos para 
os estados aprovarem leis 
específicas da nova regra 
de distribuição do ICMS.

• ESTATAIS: pro-
posta para melhorar o 
atendimento das estatais 
controladas pelo governo 
– COPASA E CEMIG?

• ASSISTÊNCIA SO-
CIAL: políticas públicas 
para recuperar a autono-
mia e independência fi-
nanceira da população que 
vive em estado de pobreza.

• SAÚDE: conclusão 
de obras dos hospitais regio-
nais ainda em construção.

• INFRAESTRUTU-
RA: proposta de melhoria 
para acabar com a pre-
cariedade das estradas e 
pontes que cortam o Estado.

Congresso - O 37º 
Congresso Mineiro de Mu-
nicípios aconteceu, nos 
dias 1º e 2 de junho, das 9h 
às 18h, no Expominas, em 
Belo Horizonte. Após dois 
anos sem ser promovido, 
devido à pandemia da Co-
vid-19, gestores, prefeitos, 
vice-prefeitos, vereado-
res, secretários municipais, 
agentes públicos, imprensa 
e público em geral partici-
param, gratuitamente, do 
Congresso, que tem como 
tema “Governança e de-
senvolvimento em foco nas 
gestões municipais”. Em 
2022, a AMM conta com a 
parceria do Sebrae, para a 
realização do evento, den-
tro das ações do convênio 
Desenvolve Minas Gerais.

“A causa do 
municipalismo 

está cada vez mais 
forte em Minas 

Gerais”, diz Aécio

No 37º Congresso 
da Associação Mineira 
dos Municípios (AMM), 
realizado em Belo Hori-
zonte, o deputado federal 
e ex-governador Aécio 
Neves foi recepcionado 
com entusiasmo pelos 
prefeitos, vereadores e 
lideranças de todas as 
regiões do Estado. O 
evento foi realizado du-
rante dois dias na capital 
mineira e foi marcado 
pela posse do novo pre-
sidente da AMM, Mar-
cos Vinícius, prefeito 
de Coronel Fabriciano.

“Estou revendo com-
panheiros de toda Minas 
Gerais e vendo de perto a 
força da AMM e da lide-
rança do prefeito Marcos 
Vinícius, novo presidente 

da entidade. E também do 
prefeito Julvan Lacerda, 
que deixa a presidência 
da AMM. A AMM tem 
hoje reconhecida lideran-
ça na defesa do munici-
palismo brasileiro. Digo 
sempre que todos nós, 
principalmente as no-
vas gerações de homens 
públicos, precisamos 
lembrar uma máxima 
do Franco Montoro, ex-
-governador paulista, que 
nos ensinava, há décadas 
atrás, que as pessoas vi-
vem nas cidades, nos 
municípios, e tudo que 
deve ser feito tem de ser 
feito a partir da ótica do 
município. A causa do 
municipalismo está cada 
vez mais forte em Minas 
Gerais”, declarou Aécio.

Aécio Neves ao lado dos prefeitos de Coronel 
Xavier Chaves, Fúvio Rezende; de Patis, Valmir Morais, 

de Ritápolis, Higino Zacarias; de Pratinha, John 
Wercollis Morais, no Congresso da AMM
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Vem aí a etapa estadual 
nas modalidades 

paralímpicas de 06 a 09/06

 De 06 a 09 de junho, 
a capital mineira será 
sede da etapa estadual 
nas modalidades para-
límpicas de atletismo, 
bocha, futebol de 7, nata-
ção, parabadminton e tê-
nis de mesa. A Cerimônia 
de Abertura Ofi cial será 
nesta terça-feira (07), 
às 19 horas, no Centro 
Poliesportivo Dom Bos-
co, na Rua Tabapuam, 
514, Bairro Dom Bosco.

O atletismo será re-
alizado no Centro de 
Treinamento Esportivo 
– CTE, da UFMG, na 
Avenida Alfredo Cama-
rati Nº 617, Bairro São 
Luiz. No espaço Superar, 
na Avenida Nossa Senho-
ra de Fátima, Nº 2283, 
Bairro Carlos Prates, irá 
ocorrer as modalidades 
de bocha, natação e tênis 
de mesa. O futebol de 7 
será realizado na Esco-
la Municipal de Ensino 
Especial Frei Leopoldo, 
na Rua Clóvis Cyrillo 
Limongi, Nº 141, Bair-
ro Havaí. No Clube Oi 
Art, na Rua Professor 
Galba Veloso, Nº 327, 
Bairro Santa Tereza, vai 
acontecer a modalida-
de de Parabadminton. 

O JEMG é seletiva 
para a etapa regional e 

nacional das Paralimpí-
adas Escolares. A etapa 
regional vai ocorrer de 8 
a 13 de agosto, em Bra-
sília, nas modalidades de 
atletismo, bocha, natação 
e goalball. De 21 a 26 de 
novembro, em São Paulo, 
ocorre a etapa nacional, 
com os campeões da re-
gional, mais os estudantes-
-atletas das modalidades 
de futebol de 5, futebol 
de 7, judô, parabadmin-
ton, tênis de mesa e tênis 

em cadeira de rodas. O 
JEMG é uma iniciativa da 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social 
(Sedese), por meio da Sub-
secretaria de Esportes, em 
parceria com a Secretaria 
de Estado de Educação 
(SEE). A execução técni-
ca é de responsabilidade 
da Federação de Esportes 
Estudantis de Minas Ge-
rais – FEEMG. (Jornalista 
Marcus Cicarini - comu-
nicacao@feemg.com.br).

FASHION CULT
A busca de novidades 

para seduzir a cliente-
la, tem feito as empresas 
que trabalham com moda 
buscarem a segmentação 
como forma de conquistar 
novos mercados. Seja pelo 
aspecto cultural, etário 
ou até mesmo geográ-
fico, o importante é en-
contrar algum nicho que 
possa ser atendido com 
expressivo diferencial.

Um dos exemplos 
disso é a nova coleção 
que a marca Vista Magalu 
(que pertence ao grupo 
do Magazine Luíza), que 
foi buscar no talento do 
estilista Isaac Silva a va-
lorização das lembranças 
de todos nós, através dos 
cheiros. Por isso mesmo, 
o nome da coleção-cápsula 
é ‘Acredite no seu Xêro’.

A ‘collab’ entre o ma-
gazine e o estilista acabou 
por ressaltar, também, os 
referenciais habituais do 
seu trabalho, como cita-
ções da cultura afro-bra-
sileira. E valoriza todos 
os corpos, com tamanho 
que vão do PP ao G4. 
Quanto ao estilo as peças 
estão distribuídas entre os 
temas Ankara, P7B e Fi-
tinhas. Um bom exemplo 
da viabilidade e valori-
zação do ‘fashion cult’.

VAIVÉM
• A campanha da gri-

fe Reserva para marcar 
o Dia dos Namorados, 
acabou atingindo seu ob-
jetivo de forma indireta. 
Mostrando um casal de 
idosos em roupas íntimas, 
o objetivo é valorizar o 
amor na terceira idade. O 
assunto agradou a alguns 
e desagradou outros. De 

O estilo Isaac Silva para Magalu
qualquer forma, foi o sufi -
ciente para lembrar que os 
velhos também amam. E 
isso está ajudando nas ven-
das de presentes para ca-
sais com mais de 60 anos. 
Uma baita novidade para 
a data dos apaixonados 
– no dia 12 de junho ***

• E, por falar no Dia 
dos Namorados, a Renner 
lançou coleção especial 
para a data. Em clima in-
vernal, a coleção-cápsula 
da rede de moda propõe 
peças em sarja + tons ter-
rosos e amenos (marrom, 
verde oliva, branco, ver-
melho escuro e preto, den-
tre outros). Destaque para a 
calça jogger em sarja com 
cós elástico, que pode ser 
combinada com a confor-

tável camiseta de algodão 
easy fi t. Na linha masculi-
na, camisas, também em 
sarja, visando versatilidade 
comfy para o dia a dia ***

• PONTO FINAL. 
Como o tema da coluna 
hoje é Dia dos Namorados, 
as previsões das vendas no 
comércio de moda para 
o assunto, neste ano, são 
as melhores possíveis. 
Pelo menos, são melhores 
do que no ano passado. 
O fato é que essa data é 
uma espécie de Natal no 
meio do ano para muitas 
marcas, isto é, a segunda 
data que mais vende. Me-
lhor que ela, só mesmo 
o Dia das Mães. Já o Pa-
pai Noel ganha das duas.

Wagner Penna
Foto: Reprodução

O JEMG está de volta no formato presencial e, este ano, atingiu 
a marca de 774 municípios inscritos. No paradesporto, participam 

do JEMG, os estudantes-atletas de 11 a 17 anos das escolas e 
instituições públicas e particulares do Estado

Declaração do deputado 
federal Aécio Neves

Manifesto em meu 
nome e de toda a mi-
nha família nosso mais 
profundo pesar pelo 
falecimento do grande 
empresário, líder polí-
tico e amigo, José Braz. 
Minas perde hoje um 
dos grandes benfeitores 
não só de Muriaé, ci-
dade que governou por 
três mandatos, como de 
toda a Zona da Mata. 

A toda a sua família, 
em especial aos amigos 
Bráulio e Renzo, meus 
sinceros sentimentos. 

 Aécio Neves
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Segurança Pública/Opinião
Polícia Militar registra 
tentativa de homicídio 

em Teófilo Otoni

PM desarticula ponto de 
tráfico e apreende drogas 

e dinheiro em Itaobim

A Polícia Militar foi 
acionada na madrugada de 
sexta-feira (03/06) e infor-
mada que havia uma mu-
lher esfaqueada dentro de 
uma residência, na Traves-
sa Floriano Peixoto, Bairro 
Manoel Pimenta, em Teó-
filo Otoni. Enquanto uma 
equipe ia para o local hou-
ve nova solicitação, feita 
por funcionários da UPA, 
onde havia dado entrada 
um homem apresentando 
cortes, possivelmente cau-
sados por facas. Outra via-
tura foi direcionada para 
verificar essa situação.

Quando a equipe che-
gou à residência onde os 
fatos ocorreram, deparou 
com a porta de acesso ar-
rombada e grande quanti-
dade de sangue no chão da 
sala. Em seguida constatou 
que havia uma mulher de 
52 anos deitada no chão 
da cozinha com cortes, 
possivelmente golpes de 
faca. Os policiais aciona-
ram o SAMU. O homem 
de 22 anos que estava na 
UPA é vizinho da mulher, 

Na noite de sexta-feira 
(03/06), policiais militares 
de Itaobim receberam in-
formações de que estaria 
ocorrendo tráfico de en-
torpecentes na área central 
da cidade, e monitoraram 
o local, onde perceberam 
intensa movimentação de 
pessoas estranhas próximo 
a uma casa abandonada. 
Levantada a suspeita, os 
militares fizeram busca 
pessoal nos indivíduos que 
ali estavam, mas não en-
contraram nada de ilícito.

Durante buscas na re-
sidência abandonada, as 

e entrou na confusão para 
impedir que as agressões 
contra ela continuassem.

Enquanto os milita-
res tentavam descobrir 
informações sobre o au-
tor de 44 anos, tomaram 
conhecimento que havia 
um homem no Corpo de 
Bombeiros, ferido na ca-
beça, agredido a pauladas. 
Uma equipe foi ao Corpo 
de Bombeiros e constatou 
que o homem ferido era o 
autor das agressões con-
tra a mulher e o vizinho 
dela. Equipe do SAMU 
prestou atendimento à mu-
lher e a encaminhou ao 
Hospital Santa Rosália.

A mulher disse aos 

policiais, que teria termi-
nado o relacionamento 
com o autor há um dia, e 
pedido que ele saísse da 
casa, mas nesta data ele 
retornou e ambos come-
çaram a discutir, e com 
uma faca ele começou 
a desferir golpes contra 
ela, que começou a gritar 
por socorro e os vizinhos 
chegaram para ajudá-la. 
Os policiais fizeram buscas 
no pátio do Corpo de Bom-
beiros, por onde o autor 
parou para pedir socorro, 
e localizaram uma faca. 
Após ser atendido da UPA 
o autor foi encaminhado à 
delegacia de Polícia Civil. 
(Informações: PMMG).

equipes localizaram 28 
pinos com cocaína, 17 
pedras de crack, 14 buchas 
de maconha, e R$ 515,00 
reais em espécie. Quatros 
maiores entre 19 e 26 anos 
foram presos, e um menor 
de 14, apreendido, e con-

duzidos à delegacia de Po-
lícia Civil em Pedra Azul, 
junto com os materiais, 
para as medidas de polícia 
judiciária. (Informações/
Foto: assessoria de comu-
nicação organizacional do 
70º BPM, Araçuaí).

 Na Legião da Boa 
Vontade (LBV), não ali-
mentamos clima para con-
flito de gerações. Pelo 
contrário: aliamos ao patri-
mônio da experiência dos 
mais velhos a energia dadi-
vosa dos mais moços. E o 
povo ganha com isso. Esta-
mos constantemente recor-
dando aos jovens que, um 
dia, também terão cabelos 
brancos. Da mesma forma 
fraternalmente falamos 
aos idosos, lembrando-
-lhes de que já foram mo-
ços... É muito importante 
não esqueçamos disso...

 Os jovens amanhã 
envelhecerão também... Se 
quiserem manter o mesmo 
espírito de esperança, a 
mesma feição juvenil, ape-
sar das naturais rugas do 
tempo e dos sempre belos 
cabelos brancos, prati-
quem o Bem. Não há outro 
caminho. É o Espírito que 
fortalece o nosso ânimo, 
que nos concede a beleza 
eterna da simpatia. Não há 
melhor cosmético do que 
a consciência tranquila.

 Pode parecer um pa-
radoxo. Todavia, o país 
que desampara os seus 
idosos não crê no futuro 
da sua mocidade. Que 
é a nação, além de seus 

componentes? Havendo 
futuro, os moços enve-
lhecerão. Viverão mais. 
Irão aposentar-se... Uma 
convicção arraigada do 
gozo imediato das coi-
sas é a demonstração da 
descrença no amanhã. E 
há os que ainda moços 
pensam: “Vamos viver 
agora, antes que tudo aca-
be! E os que conseguirem 
resistir tanto que se da-

nem...” Não há exagero 
algum aqui. É o que se vê.

 Tem-se a impressão 
de que muitos daqueles 
que desfrutam do vigor da 
juventude ignoram a pos-
sibilidade de até mesmo 
alcançar a decrepitude. 
Mas poderão chegar lá... 
Não existe futuro sem mo-
ços. Também não o há sem 
velhos. Jovem é aquele que 
mantém o ideal no Bem.

Não existe futuro 
sem moços

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

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAMBACURI – MG

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão (Presencial) nº 008/2022. O SAAE de 

Itambacuri torna público que irá realizar às 8 horas e 30 
minutos do dia 28 de Junho de 2022, licitação pública 
na modalidade Pregão (Presencial) N° 008/2022 RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Os 
interessados poderão retirar o Edital no Edifício Sede 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Rua Professor 
Mendonça, nº 36, CEP: 39830-000, Centro, Itambacuri-
-MG ou solicitar o envio através e-mail cplpregoeiro@
hotmail.com. Informações complementares poderão 
ser obtidas através do telefone (33) 3511-1405 ou (33) 
984492518 – Gilmar Pereira Duarte, Pregoeiro.

Publicação LegalCâmara Municipal inicia semana 
de reuniões ordinárias de junho

15ª Cia PM Rodoviária divulga o balanço 
do fi m de semana (03 a 05/06/22)

A Câmara Municipal 
de Teófilo Otoni iniciou 
na noite de segunda-feira 
(06/06) a semana de reu-
niões ordinárias do mês de 
junho de 2022. As sessões 
são abertas ao público, com 
início às 19h, e estão sendo 
realizadas no auditório do 

prédio do antigo Sesc, por-
que o teto do prédio prin-
cipal da Câmara, na Praça 
Tiradentes, passa por re-
paros na parte elétrica. Na 
próxima edição traremos 
os resultados das votações 
dos projetos do dia. (In-
formações/Foto: CMTO).

A Polícia Militar Ro-
doviária realizou diversas 
operações nas rodovias 
sob sua jurisdição, com 
foco na prevenção crimi-
nal e redução de sinistros 
de trânsito, no último fi m 
de semana de 03 a 05 de 
junho. As operações apre-
sentaram resultados muito 
positivos. 05 pessoas fo-
ram presas com veículos 
adulterados, 03 presos por 
embriaguez ao volante, 
01 preso por transporte 
irregular de passageiros, 02 
presos por tráfi co ilícito de 
drogas e 01 preso em virtu-
de de mandado de prisão.

Os militares apreende-
ram 10 pinos com cocaína, 
11 pedras de crack, 02 
celulares, 01 garrucha de 
fabricação artesanal. Tam-
bém foram apreendidas 
05 motocicletas por adul-
teração de sinais de iden-
tificação veicular, foram 
removidos 26 automóveis 

por falta de licenciamento, 
03 CNH’s foram recolhi-
das por recusa ao teste 
etilômetro e 01 pelo crime, 
09 CNH’s foram recolhi-
das por estarem vencidas.

O tenente Reinaldo 
Martins ressalta que mais 
uma vez teve um número 
considerável de veículos 
apreendidos, por apresen-
tarem adulteração de sinais 
de identificação veicular 
(cinco motocicletas), sendo 
os respectivos condutores 
presos e encaminhados à 
delegacia de Polícia Civil. 
E volta a alertar, que para 
a aquisição de qualquer 
veículo automotor é im-
portante que seja realizada 
uma consulta no Detran do 
Estado em que o veículo 
encontra-se em circulação, 
além de verifi car a nume-
ração de chassi e motor, se 
corresponde ao que consta 
no documento do veículo. 
Em caso de dúvidas, deve 

procurar a Polícia Civil ou 
Polícia Militar.

“Destaca-se, que hou-
ve várias CNH’s recolhidas 
por estarem vencidas há 
mais de 30 dias, e também 
vários veículos removidos 
pela falta de licenciamen-
to. Relembramos a exi-
gência do licenciamento 
ano 2021 para os veículos 
emplacados, no Estado 
de Minas Gerais, desde o 
dia 1º de Junho de 2022. 
Infelizmente, houve cinco 
sinistros de trânsito com 
vítimas, sendo quatro com 
vítimas de ferimentos leves 
e um com duas vítimas 
graves envolvendo moto-
cicleta”, disse o tenente.

Em relação a fisca-
lização do consumo de 
álcool ou de outra subs-
tância psicoativa que de-
termine dependência na 
direção veicular, o militar 
informou que houve uma 
redução se compararmos 

com a semana anterior. Três 
condutores foram presos 
pelo crime de embriaguez 
e alguns se recusaram a 
realização do teste. Aque-
les que não apresentaram 
dois sinais de embriaguez 
foram autuados e tive-
ram as CNHs recolhidas.

“Reafirmamos que a 
Polícia Militar Rodoviária, 
não tem o objetivo de autu-
ar, remover veículos e reco-
lher CNHs. A nossa missão 
é produzir a segurança 
viária, afastando a presença 
de criminosos e prevenindo 
sinistros de trânsito. Aos 
condutores lembrem-se: 
agir de forma preventiva 
e responsável no trânsito é 
decisivo para redução dos 
sinistros”, concluiu. Polícia 
Militar Rodoviária: “Os an-
jos da guarda dos caminhos 
de Minas”. (Informações/
Fotos: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

Gerais
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013448 - MAYKON FERREIRA COSTA, solteiro, 

maior, vidraceiro, nascido aos 10/04/1992, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua das 
Orquídeas, 150, Bairro Solidariedade, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de PEDRO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 
e DEVANILDA VIEIRA COSTA; e ÉMILY FERREIRA 
RIBEIRO, solteira, maior, do lar, nascida aos 21/01/2004, 
no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua das Orquídeas, 150, Bairro Solidariedade, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de HÉLIO GOMES RIBEIRO 
e SILVIA FERREIRA DE SOUZA; 

013449 - VILMAR CARDOSO DOS SANTOS, soltei-
ro, maior, mecânico, nascido aos 09/05/1979, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Avenida Alfredo Sá, 3079, Bairro Concórdia, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de JOSÉ GOMES DOS SANTOS e GELVIRA 
CARDOSO GOMES; e FABIANA ALVES DE SOUZA, 
divorciada, maior, cozinheira, nascida aos 02/11/1975, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, resi-
dente na Avenida Alfredo Sá, 3079, Bairro Concórdia, Teó-
fi lo Otoni-MG, fi lho(a) de HOMERO ALVES DE SOUZA 
e SILVIA HELENA RODRIGUES SOUZA; 

 013450 - JOSÉ APARECIDO MIRANDA PEREIRA, 
solteiro, maior, trabalhador braçal, nascido aos 25/05/1981, 
em Volta Bala, distrito de Topázio, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente no Córrego Volta Bala, Zona Rural, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de MAURILIO LEÃO PEREIRA e 
MINERVINA MIRANDA PEREIRA; e GILVANIA BAR-
BOSA DE OLIVEIRA, solteira, maior, do lar, nascida aos 
13/04/1982, no Córrego da Limeira, distrito de Topázio, na-
tural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Córrego Volta Bala, 
Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de NELSON BAR-
BOSA DE OLIVEIRA e ANA JOSEFA DE OLIVEIRA; 

Teófi lo Otoni-MG 06/06/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13448 a Proc. 13450
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