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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

FPM: terceiro decêndio 
de julho foi repassado 
na sexta-feira (29/07)

Página 2

Grupo Hidro-Idade e AATI 
promovem eventos para 
idosos em Teófi lo Otoni

O Grupo Hidro-Idade junto com a Associação Amigos da Terceira Idade vem reali-
zando suas atividades em grande estilo para os idosos através de parcerias. Desde o mês 
de fevereiro de 2022, as atividades vêm criando dimensões no espaço do Casarão Cultural, 
prédio do antigo SESC, e hoje já tem um público de 130 idosos que buscam qualidade de 
vida e interação. As atividades estão sendo realizadas todas às terças-feiras, às 8h. Página 2

Será no próximo domingo 
(07/08) o 1º Encontro de 

ex-integrantes da Guarda 
Mirim de Teófi lo Otoni

A comissão organiza-
dora do 1º encontro com os 
ex-integrantes da Guarda 
Mirim de Teófilo Otoni 
reuniu-se na quarta-feira 
(27/07), no “QG ex-Guardas 
Mirins”, localizado à Aveni-
da Getúlio Vargas, em frente 
ao mercado municipal, sobre 
a padaria La Baguette. Os 
participantes debateram os 
últimos preparativos para re-
alização do evento. Página 2

Infl ação da indústria fi ca 
em 1% no mês de junho

Os preços no setor 
industrial no mês de junho 
tiveram alta de 1% em rela-
ção a maio, desacelerando 
em relação aos 1,81% na 
passagem de abril para 
maio. No acumulado do 
ano, o indicador atingiu 
10,12%, a segunda maior 
taxa para o mês de junho 
da série histórica. Página 4

Tenente Marlos do 19º 
BPM participa de curso na 

cidade de Santa Luzia
Realizada na quarta-

-feira (27/07), às 9h, no 
Mega Space, na cidade de 
Santa Luzia/MG, a soleni-
dade de formatura de 21 
militares, sendo 19 da Polí-
cia Militar de Minas Gerais 
e 02 da PM de São Paulo, 
que concluíram com êxito o 
11° curso de procedimentos 
do Grupamento Especiali-
zado de Recobrimento - CP 
GER 2022. Página 6

Foi a júri popular um dos 
envolvidos no atentado 

contra o ex-prefeito de Ouro 
Verde de Minas, “Gezinho”

Teófi lo Otoni - O Tri-
bunal do Júri da 2ª Vara Cri-
minal da Comarca de Teófi -
lo Otoni realizou na quinta 
(28/07), com início às 9h, 
finalizando à noite cerca 
de 12 horas de duração, o 
julgamento de Zilmar Moi-
sés dos Santos. Página 7
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Cidade/Gerais
Será no próximo domingo 
(07/08) o 1º Encontro de 

ex-integrantes da Guarda 
Mirim de Teófilo Otoni
A comissão organiza-

dora do primeiro encontro 
com os ex-integrantes da 
Guarda Mirim de Teófilo 
Otoni reuniu-se na manhã 
de quarta-feira (27/07), no 
“QG ex-Guardas Mirins”, 
localizado à Avenida Ge-
túlio Vargas, em frente ao 
mercado municipal, sobre 
a padaria La Baguette. 
Os participantes debate-
ram os últimos prepara-
tivos para o tão esperado 
evento que será realiza-
do no próximo domingo 
(07/08), a partir das 9h da 
manhã no Clube da Matu-
ridade, em Teófilo Otoni.

A comissão organiza-
dora é constituída por Nes-
tor Souto, Ney Santana, 
dr. Alberto Prais, sargento 
Barreto, sargento Celso, e 
o policial penal Sabino de 
Deus. “Vocês não imagi-
nam a emoção de chegar 
ao nosso QG hoje e reen-
contrar todas essas peças 

raras que fizeram história na 
extinta Guarda Mirim. Para 
mim foi uma satisfação 
enorme, poder rever e abra-
çar cada um desses guerrei-
ros”, disse Sabino de Deus.

Para Sabino, esse en-
contro de quarta-feira (27), 
fez com que ele percebesse 
a dimensão do evento do 
próximo domingo (07). 
“Imagina o quanto será gra-

tificante poder rever tantos 
companheiros de trabalho, 
saber da trajetória de vida 
deles, relembrar bons mo-
mentos. Você ex-Guarda 
Mirim, não perca essa opor-
tunidade venha ombrear 
conosco, sua presença é 
de suma importância”, fez 
a convocação Sabino de 
Deus. (Informações/Foto: 
Sabino de Deus).

Grupo Hidro-Idade e AATI 
promovem eventos para 
idosos em Teófilo Otoni

FPM: terceiro decêndio 
de julho foi repassado 
na sexta-feira (29/07)

O Grupo Hidro-Idade jun-
to com a Associação Amigos 
da Terceira Idade (AATI) vem 
realizando suas atividades em 
grande estilo para os idosos 
através de parcerias. Desde o 
mês de fevereiro de 2022, as 
atividades vêm criando dimen-
sões no espaço do Casarão Cul-
tural, prédio do antigo SESC, e 
hoje já tem um público de 130 
idosos que buscam qualidade 
de vida e interação. As ativi-
dades estão sendo realizadas 
todas às terças-feiras, às 8h.

A coordenadora Cida Jo-
hnson comenta que o espaço 
é como coração de mãe, sem-
pre cabe mais um, e já teve 
momento de atender até 250 
idosos em eventos comemora-
tivos como, Ressaca de Carna-
val, Momento Bibliotecário, 
Maio Amarelo com Educa-
ção no Trânsito e Dengue, 
mas, o que chamou atenção 
foram as comemorações do 
Dia dos Avós, na sexta-feira 
(22/07), quando foi realizado 
o Projeto Cultural Julino da 
Terceira Idade, com presença 
de cerca de 350 convidados 
entre idosos e equipe de pro-
fissionais de saúde.

Foi um momento de 

muita alegria, com comidas 
típicas, música ao vivo com 
Joãozinho dos Teclados, além 
de muitas homenagens, e na 
oportunidade foi entregue o 
diploma à coordenadora do 
Polo Estadual do Movimento 
Vidas Idosas Importam, Cida 
Johnson, como Embaixadora 
do Ano de Valorização da Ge-
rontologia. Foi um momento 
de muita emoção. No dia 26 
de julho, o Dia dos Avós, Cida 
e os acadêmicos da Fategídio 
fizeram um evento diferencia-
do com dança, sessão de fotos 
e muita energia. Também foi 
debatido a importância dos 
avós, mas que não ficasse só 
para aquele momento, pois o 
dia dos avós, são todos os dias.

Na oportunidade, Cida 
Johnson agradeceu todo apoio 
de valorização e respeito que 
vem sendo ofertado para o 
público idoso dentro do mu-
nicípio, pois ela vê um cres-
cimento de ações que vem 
contemplando a pessoa idosa 
em vários espaços. Acredita 
que hoje devemos nos preo-
cupar com o envelhecimento, 
trabalhar as políticas públicas 
fortalecidas e buscar sempre 
caminhos como estes tipos de 

eventos que mostram o papel 
verdadeiro da pessoa idosa 
dentro da sociedade. Dando 
também ênfase na questão da 
população idosa rural, e aca-
madas, buscar alternativas que 
os contemplem. “O desafio 
de viver com dignidade, uma 
vida socialmente ativa durante 
todo o percurso do envelheci-
mento, é uma realidade que 
envolve a todos nós”, pontuou.

Cida ressalta que as pes-
soas idosas são intermediárias 
entre o passado, o presente 
e o futuro. Sua sabedoria e 
experiência constituem um 
verdadeiro vínculo vital para 
o desenvolvimento da socie-
dade. Ela finaliza dizendo que 
é um privilégio estar do lado 
deles e que o Diploma de Em-
baixadora recebido, é de todos 
eles, pois todos fazem parte de 
cada trajetória e sucesso em 
sua vida. “Sem eles não teria 
tamanha alegria de enfrentar os 
desafios e muitas vezes as desi-
gualdades, mas a luta pela cau-
sa da pessoa idosa está no san-
gue, lutarei sempre em defesa 
de todos eles. Podem contar 
sempre comigo, porque Vidas 
Idosas Importam”. (Informa-
ções/Fotos: Cida Jonhson).

Os municípios minei-
ros receberam o repasse 
do 3º decêndio do Fundo 
de Participação dos Muni-
cípios (FPM), nesta sexta-
-feira, dia 29 de julho. Já 
descontada a retenção do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), o 
valor total a ser repassado 
aos municípios é de R$ 
396.655.872,04.

O 3º decêndio repre-
senta em torno de 30% 
do valor esperado para o 
mês inteiro. Segundo a 

Secretaria do Tesouro Na-
cional (STN), comparado 
ao mesmo decêndio do ano 
anterior, o valor apresentou 
crescimento de 14,36% 
em termos nominais, que 
não consideram os efeitos 
da inflação. Já o acumu-
lado do mês, em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior, teve crescimento 
de 32,05%. Ao compa-
rar o acumulado do ano, 
verifica-se que o valor total 
do FPM vem apresentando 
oscilação. O total repassado 
aos municípios no período 
de 2022 apresenta cresci-
mento de 28,35% em ter-

mos nominais em relação 
ao mesmo período de 2021.

A Associação Mineira 
de Municípios (AMM) e 
a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) re-
forçam aos gestores mu-
nicipais para que tenham 
prudência e cuidado com a 
gestão das prefeituras. As 
entidades lembram que, 
mesmo as projeções e os 
indicadores apontando para 
o cenário econômico de 
retomada, o País ainda atra-
vessa momento de incer-
tezas. (Fonte: AMM, com 
informações da Agência 
CNM de Notícias).

 Os organizadores, sargento Barreto, Nestor Souto,
 Sabino de Deus, Alberto Prais e Ney Santana, se reuniram 

para tratar dos últimos preparativos para realização do evento
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Gerais
Artesãos mineiros 

comemoram 
R$ 420 mil em vendas 

durante a Fenearte

Mais de 200 artesãos 
mineiros, apoiados pelo 
Sebrae Minas, contabi-
lizaram R$ 420 mil em 
vendas durante a Feira 
Nacional de Negócios 
do Artesanato (Fenearte). 
Ao todo foram comer-
cializadas cerca de 4 mil 
peças, entre adornos deco-
rativos e utilitários domés-
ticos. A feira foi realizada 
em Olinda (PE), entre os 
dias 6 e 17 de julho.

 Nesta 22ª edição do 
evento, o Sebrae Minas 
montou dois estandes para 
expor e comercializar o 
artesanato produzido no 
estado. “A Fenearte é 
considerada a maior feira 
do segmento na América 
Latina e uma das mais 
importantes vitrines do 
artesanato brasileiro. Para 
os artesãos mineiros foi 
uma oportunidade para 
ampliar a rede de conta-
tos, divulgar seus produ-
tos, fazer networking e 
conhecer mais sobre ten-
dência e mercado”, afirma 
a analista do Sebrae Mi-
nas Amanda Guimarães. 

Em um dos espaços foram 
vendidos produtos feitos 
em várias cidades minei-
ras, entre elas: Varginha, 
Divinópolis, Ouro Preto, 
Belo Horizonte, Sabará, 
Florestal, Berilo, Mariana 
e Arinos. Entre as peças 
estavam joias em prata 
e com pedras preciosas, 
peças sacras e escultu-
ras em madeira, bolsas e 
acessórios femininos em 
tecido, bordados, produ-
tos em couro, mantas e 
peças decorativas feitas 
com fibras de buriti.

 Já em outro estande, 
o destaque foi para os 
produtos em cerâmica 
feitos nas comunidades 
de Coqueiro Campo, 
Campo Alegre (distritos 
de Turmalina), Cachoeira 
do Fanado (distrito de 
Minas Novas) e Santa-
na do Araçuaí (distrito 
de Ponto dos Volantes), 
no Vale do Jequitinho-
nha, região reconhecida 
qualidade, diversidade e 
beleza das peças. "Nosso 
objetivo é dar mais vi-
sibilidade ao artesanato 

produzido em Minas Ge-
rais, valorizando cada vez 
mais a identidade e ori-
gem dos produtos como 
diferenciais competitivos 
para a geração de novos 
negócios para os artesãos 
mineiros”, explica a ana-
lista do Sebrae Minas.  

O apoio do Sebrae 
Minas aos artesãos do 
estado na Fenearte faz 
parte da estratégia vol-
tada para o reposicio-
namento mercadológico 
do artesanato mineiro, 
incluindo a participa-
ção em feiras e grandes 
eventos do setor. Além 
do acesso a mercados, 
os artesãos participam 
de capacitações em áreas 
como: design, vendas, 
gestão, cooperação e 
atendimento ao clien-
te. Além disso, muitos 
desses produtos são di-
vulgados no Catálogo 
de Artesanato Minas 
Gerais, uma importante 
ferramenta de comer-
cialização do artesanato 
mineiro. (Assessoria de 
Imprensa Sebrae Minas).

TRE-MG convida os 
eleitores para atuarem 
como coordenadores 
de acessibilidade nas 

Eleições de 2022

O TRE-MG está con-
vocando eleitoras e elei-
tores para atuarem como 
coordenadores de acessi-
bilidade em mais de 1.800 
locais de votação em Mi-
nas Gerais. A função deles 
será auxiliar pessoas com 
deficiência ou dificuldades 
de locomoção a chega-
rem até a seção eleitoral e 
votarem com mais como-
didade, além de prestar 
esclarecimentos sobre di-
reitos como votar em uma 
seção de fácil acesso e ser 
acompanhado por uma 
pessoa de sua confiança na 
cabine de votação.

Em todos os locais de 
votação de Belo Horizonte 
e nos locais de votação no 
interior que tenham a partir 
de três mil eleitores é obri-
gatório haver coordenado-
res de acessibilidade, sendo 
um em cada turno do dia 
(manhã e tarde). De acordo 
com a Comissão Perma-
nente de Acessibilidade 
e Inclusão do TRE-MG, 
os coordenadores estarão 
presentes em 436 locais 
em Belo Horizonte e em 
1.399 locais de votação de 
360 municípios no interior 
de Minas. Será necessá-
ria, portanto, a colabo-
ração de 3.670 eleitoras 
e eleitores nessa função.

Os interessados em 
atuar como coordenador 
de acessibilidade devem 
entrar em contato com a 
zona eleitoral na qual são 

registrados como eleito-
res para se inscreverem. 
Confira os e-mails e tele-
fones dos cartórios elei-
torais pelo link: https://
www.tre-mg.jus.br/eleitor/
zonas-eleitorais/consulta-
-enderecos-de-zonas-elei-
torais. O contato também 
pode ser feito pelo Disque-
-Eleitor, no telefone 148.

Mesmo nos 492 muni-
cípios do interior em que 
não há nenhum local com 
obrigatoriedade de ter coor-
denador de acessibilidade, 
eleitoras e eleitores podem 
procurar o cartório eleitoral 
para manifestar interesse 
em colaborar. Caberá à 
zona eleitoral responsável 
por cada cidade avaliar a 
possibilidade de nomear 
pessoas para a função.

Requisitos - Assim 
como os mesários, os co-
ordenadores de acessibili-
dade precisam ter 18 anos. 
Eles não podem ser candi-
datos ou parentes de candi-
datos; membros de diretó-
rios de partido político que 
exerçam função executiva; 
autoridades e agentes po-
liciais, bem como funcio-
nários no desempenho de 
cargos de confiança do 
Executivo; nem pertence-
rem ao serviço eleitoral.

Não é necessário ter 
uma formação específica, 
mas é importante que a 
eleitora ou eleitor tenha 
experiência em lidar com 
pessoas com deficiência 

ou dificuldade de loco-
moção. Todos os convo-
cados para atuar como 
coordenador de acessi-
bilidade receberão um 
guia com orientações para 
o exercício da função.

Quem atuar como co-
ordenador de acessibili-
dade terá direito a dois 
dias de folga para cada 
dia trabalhado e de treina-
mento, mas não receberá 
auxílio-alimentação, já 
que trabalhará apenas por 
meio período. É importan-
te ressaltar que a inscrição 
para coordenadores de 
acessibilidade é diferente 
da inscrição para mesário, 
ou seja, quem se inscreveu 
como mesário voluntário 
mas não foi convocado 
para atuar nessa função e 
quiser ser coordenador de 
acessibilidade precisa pro-
curar a sua zona eleitoral.

Acessibilidade nas 
eleições - O projeto Coor-
denador de Acessibilidade, 
organizado pela Comissão 
Permanente de Acessibili-
dade e Inclusão do TRE-
-MG, foi realizado pela 
primeira vez em 2018, ape-
nas em Belo Horizonte. Em 
2020, ele abrangeu também 
outros 235 municípios. Essa 
é mais uma iniciativa da Jus-
tiça Eleitoral mineira para 
assegurar a todas as elei-
toras e eleitores condições 
adequadas para o exercício 
do direito ao voto. (Informa-
ções/foto: TRE-MG).

Cerca de 4 mil peças foram comercializadas em dois estandes montados 
pelo Sebrae Minas para promover o artesanato produzido no estado

A função dos coordenadores será auxiliar os eleitores com alguma 
deficiência ou dificuldade de locomoção para votarem com mais comodidade
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Gerais
Escola do Sebrae abre 

inscrições para o processo 
seletivo do ano 2023 

Inflação da indústria fica 
em 1% no mês de junho

A Escola do Se-
brae está com inscrições 
abertas para o processo 
seletivo de 2023. A ins-
tituição, referência em 
educação empreendedora, 
oferece o Ensino Médio 
concomitante com itine-
rários do Curso Técnico 
em Administração, ou 
Técnico em Marketing. 
Os candidatos devem se 
inscrever até o dia 19 de 
agosto, pelo site da esco-
la. Serão oferecidas 218 
vagas, para ingresso no 
1º ano do Ensino Médio.

O Novo Ensino Mé-
dio da Escola do Sebrae é 
oferecido aos candidatos 
concluintes do 9º ano 
do Ensino Fundamental. 
Os estudantes cursam 
ao longo de três anos os 
componentes curricu-
lares do Ensino Médio 
da Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), 
somados aos Itinerários 
Formativos de Formação 
Técnica e Profissional.

O processo seletivo 
será composto por duas 
etapas. A primeira será 
uma prova objetiva de por-
tuguês e matemática e uma 
redação, no dia 27 de agos-
to. Os candidatos classifi-
cados para a 2ª etapa irão 
participar de uma dinâmica 
de grupo, que será realiza-
da no período de 19 a 29 de 
setembro. O resultado final 

dos candidatos aprovados 
será divulgado no dia 06 
de outubro, no site da Es-
cola. O edital completo do 
processo seletivo está dis-
ponível no site https://esco-
ladosebrae.com.br/medio-
-tecnico/processo-seletivo/.

Escola do Sebrae - A 
Escola do Sebrae é uma ins-
tituição com metodologia 
inovadora, que oferece o 
Ensino Médio concomitan-
te ao Curso Técnico em Ad-
ministração ou Marketing. 
Com seus 28 anos de histó-
ria, a Escola já formou mais 
de 12 mil jovens, tornando-
-se referência no ensino da 
educação empreendedora. 
A formação visa o desen-
volvimento do estudante 
em todas as competências, 
tanto técnicas, como com-
portamentais, preparando 
o jovem para o mercado 
de trabalho e para a vida.

Por meio de uma me-
todologia de projetos, o 

estudante é estimulado a 
desenvolver atitudes em-
preendedoras, habilidades 
de gestão, soluções de 
problemas e fortalecimen-
to de características como 
autonomia, proativida-
de e consciência social.

Processo Seletivo 
2023: Inscrições: pelo site 
https://escoladosebrae.
com.br/medio-tecnico/
processo-seletivo/ , até 19 
de agosto. Taxa de inscri-
ção: R$110,00 - 1ª etapa 
(prova objetiva): dia 27 de 
agosto, das 8h às 13h. Di-
vulgação do resultado: 12 
de setembro, após as 18h, 
no site da Escola. 2ª etapa 
(dinâmica de grupo): dia 
19 a 29 de setembro. Di-
vulgação do resultado: 06 
de outubro, após as 18h, no 
site da Escola. Mais infor-
mações: (31) 3379-9531 / 
9526 ou www.escoladose-
brae.com.br (Assessoria de 
Imprensa Sebrae Minas).

Os preços no setor in-
dustrial em junho tiveram 
alta de 1% em relação a 
maio, desacelerando em 
relação aos 1,81% na pas-
sagem de abril para maio. 
No acumulado do ano, o 
indicador atingiu 10,12%, 
a segunda maior taxa para 
o mês de junho da série his-
tórica. No acumulado em 12 
meses, a alta foi de 18,78%. 
Os dados, divulgados no dia 
28 pelo IBGE, são do Índi-
ce de Preços ao Produtor 
(IPP), que mede a variação 
dos preços de produtos na 
“porta da fábrica”, isto é, 
sem impostos e frete. Das 
24 atividades das indús-
trias extrativas e da trans-
formação pesquisadas, 15 
apresentaram alta em junho.

O destaque deste mês 
ficou para a indústria de 
refino de petróleo e bio-
combustíveis com a maior 
variação (4,05%) e a maior 
influência: 0,52 ponto per-
centual (p.p.). A alta foi 
puxada pelos produtos de-
rivados do petróleo, como 
o querosene de aviação, a 
gasolina e, principalmente, 
o óleo diesel. “O aumento 
desses produtos ocorre, em 
parte, por conta dos maiores 
preços do petróleo bruto, 
que está com uma deman-
da global aquecida desde 
meados de 2021, mas que 
não está sendo acompa-
nhada por um crescimento 
da oferta. Fatores como 
a guerra entre a Rússia e 
Ucrânia acabam limitan-
do ainda mais essa oferta 
mundial”, explica o analista 
da pesquisa, Murilo Alvim. 
Ele comenta que o resultado 
da atividade ainda foi segu-
rado por conta dos preços 
do álcool, que apresenta-
ram queda no mês, conse-
quência de uma redução 
na demanda pelo produto.

Outro setor que ganhou 
destaque foi o de alimentos, 
em grande medida por conta 
dos maiores preços do leite 
e seus derivados. “O grupo 
de laticínios, por exemplo, 
mostra uma variação de 
14,91% no mês, sendo esse 
o maior resultado em toda 
a série nesse indicador. E 

essa alta é consequência do 
início do período de entres-
safra do leite, que acabou 
limitando uma oferta que 
já estava escassa devido a 
questões climáticas – como 
a seca em diversas regiões 
do país – e por maiores cus-
tos de produção”, ressalta o 
analista. “Outro produto que 
ajuda a explicar essa alta do 
setor de alimentos são os 
açúcares, produtos expor-
táveis que estão com uma 
demanda externa aquecida. 
Além de ter ocorrido um 
aumento do dólar no mês, de 
1,9%, que aumenta o preço 
recebido em real pelo pro-
dutor”, acrescenta Alvim.

Os quatro setores com 
maiores variações, em termos 
absolutos, foram: refino de 
petróleo e biocombustíveis 
(4,05%); impressão (3,97%); 
indústrias extrativas (-2,89%); 
e alimentos (1,99%). As 
maiores influências ocorre-
ram em refino de petróleo e 
biocombustíveis (0,52 p.p), 
alimentos (0,46 p.p.), in-
dústrias extrativas (-0,17 
p.p.) e metalurgia (-0,10 p.p.)

Em contraponto aos 
setores que impulsionaram 
os preços de junho para 
cima, a indústria extrativa 
sofreu queda de 2,89%, com 
uma variação menos intensa 
observada no setor neste 
primeiro semestre. Segundo 
Alvim, isso é justificado 
porque os dois produtos de 
maior peso da área caminha-
ram em direções contrárias. 
Os óleos brutos de petróleo 
apresentaram alta no mês, 
mas foram mais que com-
pensados pela queda obser-
vada nos minérios de ferro.

“Os resultados estão 
de acordo com a varia-
ção dessas commodities no 
mercado internacional. No 
caso dos minérios de ferro, 
a queda ocorre por conta de 
uma demanda desacelerada 
pelo produto, em especial 
por parte da China, como 
consequência da política de 
‘Covid Zero’ adotada pelo 
país e que tem freado suas 
atividades econômicas. E 
a desaceleração econômica 
nos Estados Unidos e na 
Europa também tem im-

pactado o preço da commo-
dity”, esclarece o analista.

Além da indústria ex-
trativa, outra atividade com 
peso importante, o setor 
de metalurgia, apresentou 
queda de 1,50%. “Isso é 
fruto dos menores preços de 
produtos da siderurgia, que 
possuem o minério de ferro 
como sua principal matéria 
prima, e das quedas obser-
vadas em produtos de metais 
não ferrosos, principalmente 
os de alumínio, que também 
teve sua cotação no mercado 
internacional caindo durante 
o mês de junho”, resume 
o pesquisador, destacando 
que essa variação negativa 
observada nesse setor é 
decorrente, portanto, de 
menores custos de produção.

Entre as grandes cate-
gorias econômicas, todas 
apresentaram resultados 
próximos, com destaque 
para os Bens Intermediários 
(BI), categoria com maior 
peso no cálculo do índice 
e que apresentou uma alta 
de 1,04% no mês. Já os 
Bens de Capital (BK), com 
variação de 0,98%, e os de 
Consumo (BC) com 0,92%, 
tiveram, por conseguinte, 
resultados um pouco abai-
xo da média da indústria.

Mais sobre a pesquisa 
- O IPP acompanha a mu-
dança média dos preços de 
venda recebidos pelos pro-
dutores domésticos de bens 
e serviços, e sua evolução ao 
longo do tempo, sinalizando 
as tendências inflacioná-
rias de curto prazo no país. 
Trata-se de um indicador es-
sencial para o acompanha-
mento macroeconômico e 
um valioso instrumento ana-
lítico para tomadores de de-
cisão, públicos ou privados.

A pesquisa investigou, 
em pouco mais de 2.100 
empresas, os preços recebi-
dos pelo produtor, isentos 
de impostos, tarifas e fretes 
e definidos segundo as prá-
ticas comerciais mais usuais. 
Cerca de 6 mil preços são 
coletados mensalmente. As 
tabelas completas do IPP 
estão disponíveis no Sidra: 
https://sidra.ibge.gov.br/pes-
quisa/ipp/tabelas. (IBGE).

Escola oferece Ensino Médio concomitante ao curso técnico em 
Administração ou Marketing. Inscrições até 19 de agosto

PM prende homem com 
arma de fogo, droga e 

dinheiro, em Padre Paraíso

A Polícia Militar rece-
beu denúncias informando 
que um homem estaria por-
tando arma de fogo e trafi-
cando drogas no município 
de Padre Paraíso e passou 
a monitorar o suspeito por 
alguns dias, além da sua 
residência e na quinta-feira 
(28/07), foi desencadeada 
uma operação com o objeti-

vo de interromper os crimes 
cometidos por ele, sendo 
abordado na Avenida Minas 
Gerias, saída para a cida-
de de Ponto dos Volantes.

Dentro do veículo em 
que ele estava foi localizado 
um revólver calibre 38 oxida-
do com 04 cartuchos intactos, 
além de um facão, um punhal 
e 02 aparelhos celulares. Na 

residência onde ocorria o trá-
fico de drogas foi localizada 
a quantia de R$ 2.850,00 em 
dinheiro, 23 papelotes com 
cocaína e 01 munição cali-
bre 32. O homem foi preso 
em flagrante e conduzido a 
delegacia de Polícia Civil 
para as providências de polí-
cia judiciária. (Informações/
Foto: PMMG, 70º BPM).
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Opinião/Gerais

IMA investiga cancro 
em Teófi lo Otoni - O Institu-
to Mineiro de Agropecuária 
(IMA) está realizando uma 
força tarefa de levantamen-
to fitossanitário do cancro 
cítrico em Teófi lo Otoni, e 
nesta semana a ação está 
acontecendo na comunidade 
da Lajinha. O coordenador 
dos trabalhos, o engenhei-
ro agrônomo Jaeder Lopes 
Vieira, informou que o IMA 
trabalha com a defesa sa-
nitária vegetal e animal, e 
na Lajinha já foram feitas 
coletas em 09 produtores de 
mudas cítricas, tendo testado 
positivo 07 deles, ou seja, 
77,78% das amostras de mu-
das de citros deram positivo 
para o cancro cítrico. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

OAB MG faz Refi s de 
anuidades - A OAB Minas 
lançou a campanha “OAB 
Refi s: Em dia com o Forta-
lecimento da Advocacia”. 
O maior programa de re-
gularização de anuidades 
já realizado pela Seccional 
Mineira. Entre os benefícios 
do programa está o descon-
to de até 100% de juros e 
multas e o pagamento em 
até 30 parcelas. Somente 
com a contribuição de toda 
a advocacia a OAB-MG 
poderá garantir o acesso às 
melhorias estruturais, aos 
ganhos de benefícios e, prin-
cipalmente, na promoção da 
valorização da advocacia 
mineira. (Ascom OAB MG)

Exportações disparam 
em Minas - A valorização 
das commodities no merca-
do mundial tem contribuído 
para que as exportações do 
agronegócio de Minas Ge-
rais continuem apresentando 
resultados positivos. Duran-
te o primeiro semestre, os 
embarques movimentaram 
US$ 7,64 bilhões, uma ele-
vação expressiva de 43,9% 
frente ao mesmo período 
de 2021. Já em relação ao 
volume, houve retração de 
4,6%, somando 6,7 milhões 
de toneladas destinadas ao 
mercado externo. Entre os 
produtos, o destaque foi 
o café, cujos embarques 
subiram 65,4% em receita, 
resultado de uma valorização 
de 71,1% nos preços da tone-
lada do grão. As exportações 
do agronegócio responderam 
por 37,6% dos embarques 
totais feitos pelo Estado, que 
movimentaram US$ 20,3 

bilhões, superando em 7,8% 
o valor registrado em igual 
intervalo de 2021. (Diário do 
Comércio – Belo Horizonte)

Usiminas tem lucro 
líquido de R$ 1,060 bi - 
Vendas de aço no mercado 
interno têm alta de 9% no 
período; Todas as unidades 
de negócios tiveram avanço 
no EbitdaVendas de aço no 
mercado interno têm alta 
de 9% no período; Todas as 
unidades de negócios tiveram 
avanço no Ebitda. A Usimi-
nas registrou lucro líquido de 
R$ 1,060 bilhão no segundo 
trimestre de 2022 (2T22), ci-
fra 77% inferior ao reportado 
em igual etapa de 2021 e 16% 
abaixo do primeiro trimestre 
deste ano. A informação foi 
divulgada pela companhia. 
Por meio de nota, a empresa 
atribuiu o desempenho às 
“perdas cambiais registra-
das no fechamento do tri-
mestre, parcialmente com-
pensado pelo melhor lucro 
operacional antes do resul-
tado fi nanceiro no período”. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Capitólio ganha em-
preendimento turístico - Os 
empresários Jorge Abukater 
e João Victor Queiroz Karan 
lançaram em Capitólio, no 
Lago de Furnas, o empreen-
dimento de turismo Cataguá, 
que prevê investimento de 
R$ 350 milhões, geração 
de 910 empregos diretos 
e 2.730 indiretos nos três 
primeiros anos. O empre-
endimento será construído 
em um terreno de 129 hec-
tares, no km 312 da rodovia 
MG-050, e prevê 81% de 
área verde preservada. No 
espaço, devem ser constru-
ídos três parques temáticos 
e um resort. O Tuná Parque 
Aquático será o maior de 
Minas Gerais e terá piscinas 
de ondas, rio lento e o Tuná 
Race. No Parque Mirante 
dos Canyons, que está em 
funcionamento, terá o parque 
de contemplação Mirante 
dos Canyons, construído 

para aproveitar a beleza das 
paisagens naturais do local. 
(Folha da Manhã – Passos)

Cidade prepara festa 
de aniversário - A Secre-
taria Municipal de Cultura 
e Turismo preparou uma 
série especial para celebrar 
os 134 anos de Uberlân-
dia, comemorado em 31 de 
agosto. Ao longo de todo o 
mês de agosto, serão dispo-
nibilizados materiais com 
conteúdos especiais sobre 
a data festiva da cidade. Os 
materiais serão divulgados 
durante as quatro primeiras 
segundas-feiras do mês (1º, 
8, 15 e 22) e darão destaque 
sob diferentes perspectivas 
da história do município. O 
primeiro lançamento contará 
um pouco da história da cria-
ção da cidade, seus pioneiros, 
estratégias e planos para de-
senvolver a região, além da 
conservação e preservação 
das primeiras estruturas que 
transformaram uma porção 
de terra inexplorada em uma 
grande cidade. (Diário de 
Uberlândia – Uberlândia)

Ambulatório faz 3.482 
atendimentos - Entre janeiro 
e junho deste ano, o Ambu-
latório Médico de Especiali-
dades (AME), centro clínico 
da Univale, realizou 3.482 
atendimentos gratuitos a 
pacientes de Governador Va-
ladares e demais municípios 
da região. Os meses mais 
movimentados foram maio 
e junho, ambos com cerca 
de 900 atendimentos (907 
em maio e 884 em junho), 
média superior a 40 consultas 
por dia. O AME possui 16 
consultórios e, das 7 às 17 
horas, entre segunda e sexta-
-feira, são 19 especialidades 
atendidas no centro clínico. 
No primeiro semestre, as 
maiores demandas foram em 
cardiologia (366 atendimen-
tos), dermatologia (305), neu-
rologia (289) e pneumologia 
(247) atendimentos, sendo 85 
só em junho. (Jornal da Cida-
de – Governador Valadares)

Rede de Notícias

América libera parte da 
lista dos seus 35 atletas

Automóvel Clube de 
Teófi lo Otoni começa 
mais uma competição

Por Humberto Barbosa

Edwaldo Mello Ju-
nior ‘Junão’, assessor de 
imprensa do América Fu-
tebol Clube de Teófilo 
Otoni, liberou uma lista 
com 18 nomes, apelidos, 
data de nascimento, posi-
ções e origens dos 35 con-
centrados: Kalu, volante 

veio do CSE das Alagoas. 
Cesão, zagueiro veio da 
equipe das Pérolas Negras 
carioca. João Henrique, 
volante, Pinheiros-ES. 
Matheus Gonzaga, meia 
da terrinha. Felipinho, ata-
cante da terrinha. Ewerton 
Kanela, atacante do Tre-

ze da Paraíba. Aritana, 
meia do Independente de 
Limeira-SP. Kayo, meia 
de São Carlos – SP.

O goleiro Glaycon, 
do Coimbra mineiro. Lu-
cas Carvalho, atacante, 
Manthiqueira-SP. Biteco, 
meia, Rio Branco-PR. Ín-
dio lateral direito, Ação - 
Mato Grosso. Bruno Alex, 
lateral esquerdo, Atlético 
Batistense – SC. Jonathan 
atacante, Itapirense- SP. 
Miguel zagueiro, Serra-
nense- MG. Breno atacan-
te da terrinha e Victor Ma-
theus, zagueiro do Ação 
Mato Grosso. Sentimos 
a falta do volante Gabriel 
Bodão, lateral esquerdo 
Tarick e dois meias, Jam 
que veio de Bertópolis e 
Cauã de Nanuque.

Recebemos um comu-
nicado de Geraldo Magela, 
um dos assessores do pre-
sidente Laerte Costa do 
Automóvel Clube de Teó-
fi lo Otoni, informando so-
bre mais uma competição 
de futebol society. Evento 
terá a participação de 10 
equipes: Cajueiro, Magela, 
Lói, ASPRA, Amigos de 
Riceli, Eugênio, Arnal-
dão, Nelsinho, Catrevas 
e Amigos do Futvolei. O 
evento está sendo orga-
nizado pela empresa TO 
Eventos Esportivos, de 
Marconi Dantas. Primeira 
rodada  no fi nal de semana, 
domingo dia 31: Cajueiro 
x Magela e Loi x ASPRA.

Evento tem sequência 
na segunda-feira (1º/08), 
Amigos de Futvôlei x Eu-
gênio e Arnaldão x Nel-

sinho. Na quarta-feira: 
Cajueiro x Loi e Marcão 
x Magela. Na quinta-feira 
Amigos Futvôlei x Arnal-
dão, Catrevas x Eugênio. 
No sábado: Marcão x Ca-
jueiro e ASPRA x Magela. 
No domingo, Nelsinho 
x Eugênio e Catrevas x 

Amigos Futvôlei. Na terça-
-feira, ASPRA x Marcão e 
Magela x Loi. Na quarta-
-feira, Arnaldão x Catrevas 
e Nelsinho x Futvôlei. Na 
sexta-feira, Loi x Marcão 
e ASPRA x Cajueiro. No 
sábado, Nelsinho x Catre-
vas e Eugênio x Arnaldão.
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Segurança Pública
 PRF prende homem que 

portava drogas dentro de 
veículo clonado

Após denúncia PM 
apreende arma de fogo e 

munições em Itaobim

Equipe Tático Móvel 
prende foragido da 

justiça em Teófilo Otoni

Polícia Civil realiza 
operações e cumpre 

mandados judiciais na 
cidade de Araçuaí

Tenente Marlos do 19º 
BPM participa de curso na 

cidade de Santa Luzia
Realizada na quarta-

-feira (27/07), às 9h, no 
Mega Space, na cidade 
de Santa Luzia/MG, a 
solenidade de formatura 
de 21 militares, sendo 
19 da Polícia Militar de 
Minas Gerais e 02 da PM 
de São Paulo, que con-
cluíram com êxito o 11° 
curso de procedimentos 
do Grupamento Especia-
lizado de Recobrimento 
- CP GER 2022.

Dentre eles, foi for-
jado o falcão 07, 2° te-
nente Marlos Aurélio, 
comandante do Pelotão 
PM de Caraí/MG, que 
alcançou o 3° lugar ge-
ral e agora está apto a 
servir e proteger o povo 
mineiro, com técnicas e 
táticas especializadas, e 
multiplicar à tropa os co-
nhecimentos adquiridos 
nesse curso, que durou 48 
dias em regime integral.

O 1º tenente Thalles, 
comandante da Com-
panhia PM em Novo 

Cruzeiro, participou do 
evento, representando o 
comando do 19° BPM de 
Teófilo Otoni, e parabeni-
zou o tenente Marlos pela 
conquista, desejando-lhe 

sucesso nessa nova fase 
de sua carreira policial 
militar. (Informações/
Fotos: tenente Thalles, 
comandante da Cia PM 
em Novo Cruzeiro).

Teófilo Otoni - Durante 
fiscalização de rotina na 
madrugada de sexta-feira 
(29/07), por volta das 00h10, 
equipe da Polícia Rodoviária 
Federal abordou um homem, 
no Km 278 da BR-116, pe-
rímetro urbano de Teófilo 
Otoni, que conduzia um 
veículo Gol 1.0 Tracker cor 
branca. Após os policiais 
solicitarem os documentos 
do veículo o condutor apre-
sentou grande nervosismo.

Nas buscas,  foram 
constatados sinais identi-
ficadores adulterados mo-
tivando a equipe a fazer 
uma busca detalhada no 
automóvel. O condutor ao 
ser questionado sobre a pro-
cedência do automóvel afir-
mou que havia comprado o 
mesmo por cerca de R$35 
mil de um conhecido, mas 

A Polícia Militar recebeu 
denúncia na noite de quarta-
-feira (27/07), informando 
que uma residência no Bairro 
São Cristóvão, em Itaobim, 
estaria sendo utilizada por in-
divíduos envolvidos com fac-
ção criminosa no município. 
Os militares foram ao local 
e depararam com B.O.J.V., 
de 18 anos, saindo da citada 
residência, e ao avistar a 
equipe, ele teria arremessado 
um objeto no quintal da casa.

Questionado sobre o que 
havia jogado no quintal, ele 
disse ter sido um revólver 

Durante operação da Po-
lícia Militar em Teófilo Otoni 
na terça-feira (26/07), os mi-
litares do Tático Móvel fize-
ram uma incursão no Bairro 
Bela Vista, segundo a polícia 
em zona quente de crimina-
lidade (ZQC), e avistaram 
um homem já conhecido no 
meio policial em atitudes 
suspeitas, na Rua Casuarina.

Ele foi abordado e sub-
metido a busca pessoal, não 
sendo encontrado nada de 
ilícito, mas, durante consulta 
no sistema informatizado da 
PMMG foi constatado que 
havia um mandado de prisão 
em aberto contra ele. Assim, 
ele foi preso e encaminha-
do à delegacia de Polícia 
Civil para demais providên-

Araçuaí - Na sexta-feira 
(29/07), a Polícia Civil de 
Minas Gerais, por meio da 
delegacia de Araçuaí, de-
flagrou a operação “Quebra 
de Comando” e cumpriu 12 
mandados de prisão expe-
didos pela comarca local. A 
operação visou desarticular 
a organização criminosa 
chamada “Novo Comando”. 
Dos alvos, 07 já estavam 
presos e 06 foram presos 
nesta data (29/07). Nesta 
mesma data, a PCMG de-
flagrou a operação “Bom 
Despacho” e cumpriu 03 
mandados de busca e apre-
ensão também expedidos 
pela comarca local.

Segundo a PCMG, 
nas operações: “Quebra de 
Comando”, os suspeitos 
poderão responder por as-
sociação criminosa, asso-
ciação ao tráfico e tráfico de 
drogas, e na operação “Bom 
Despacho”, os suspeitos es-
tão sendo investigados por 
envolvimento com fraudes 
na concessão do seguro 

que no momento não tem 
mais contato com este. O 
veículo original na verdade 
era emplacado na cidade 
de Salvador/BA e possui 
restrição de furto ou roubo.

Ainda durante as bus-
cas, os policiais também 
encontraram 10 comprimi-
dos de Anfetamina, droga 
conhecida como "Rebite" 
em um compartimento ocul-
to do veículo. O detido, de 
24 anos, foi conduzido para 
a delegacia de Polícia Civil 

de Teófilo Otoni, ileso, para 
prestar esclarecimentos e 
responder perante a justiça.

O veículo foi encami-
nhado para um pátio da 
Polícia Civil e posterior-
mente será devolvido ao 
seu verdadeiro proprietário. 
Visite a PRF-MG no Face-
book: /PRF191MG. Siga a 
PRF MG no Instagram: @
prf_mg. Setor de Comunica-
ção Social: imprensa.mg@
prf.gov.br (Informações/
Foto: PRF/ Teófilo Otoni).

calibre 32 municiado com 
06 cartuchos intactos. Os 
militares fizeram buscas 
e encontraram a arma de 
fogo, e o homem foi preso 
em flagrante e conduzido à 
delegacia de Polícia Civil 

de Pedra Azul juntamente 
com um celular e a quantia 
de R$ 350 em espécie, que 
foram localizados em suas 
vestes. (Informações/Foto: 
Assessoria de comunicação 
do 70º BPM, Araçuaí).

cias de polícia judiciária.
Segundo a Polícia Mili-

tar, o preso tem antecedentes 
criminais pelos crimes de trá-
fico de drogas, roubo e porte 

ilegal de arma de fogo. Equi-
pe policial: tenente Frederi-
co, sargento Wanderson, ca-
bos Alvino e Jadson. (Infor-
mações: PMMG/ 19º BPM).

DPVAT e poderão respon-
der por estelionato e falsi-
ficação documental.

As duas operações 
foram coordenadas pelo 
delegado de polícia da de-
legacia de Araçuaí, dr. Ciro 
Trindade Roldão de Carva-
lho, e contou com o apoio 
do Delegado Regional de 
Pedra Azul, dr. Henrique 

Franco Neri e o delegado 
titular, dr. Danilo Fernan-
des. Foram realizadas de 
forma conjunta com os 
policiais civis das delega-
cias de Teófilo Otoni, Padre 
Paraíso, Itaobim e Pedra 
Azul. As diligências conti-
nuam em andamento. (In-
formações/Foto: PCMG, 
assessoria Teófilo Otoni).

Na operação Bom Despacho foram cumpridos 03 mandados
 de busca e apreensão; na operação Quebra de Comando

 foram cumpridos 12 mandados de prisão
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Foi a júri popular um dos 
envolvidos no atentado contra 
o ex-prefeito da cidade de Ouro 

Verde de Minas, “Gezinho” 

Teófi lo Otoni - O Tri-
bunal do Júri da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de 
Teófi lo Otoni realizou na 
quinta (28/07), com iní-
cio às 9h, finalizando à 
noite cerca de 12 horas de 
duração, o julgamento de 
Zilmar Moisés dos San-
tos, ex-vereador em Ouro 
Verde de Minas, acusado 
de envolvimento no aten-
tado a tiros contra o então 
prefeito Geraldo José Luiz 
Lima, o “Gezinho”, crime 
ocorrido no dia 02 de maio 
de 2015, na zona rural de 
Ouro Verde de Minas, Cór-
rego Carneiro, propriedade 
da família da vítima.

Zilmar atribuiu o cri-
me a um ex-prefeito de 
Ouro Verde de Minas, já 
falecido no ano de 2020. 
Segundo o réu, haveria 
um desentendimento entre 
o ex-prefeito e Gezinho, 
supostamente por causa 
de uma dívida que a vítima 
teria com o suspeito, e ele 

(Zilmar), por dever favores 
ao suspeito, teria empres-
tado a sua motocicleta que 
teria sido usada na prática 
do crime. O réu confessou 
espontaneamente partici-
pação no crime, manifes-
tou arrependimento e até 
pediu perdão à vítima e 
seus familiares, durante o 
julgamento, pelos transtor-
nos causados. O corpo de 
jurados formado por 5 mu-
lheres e 2 homens decidiu 
pela condenação do réu.

 O juiz, dr. Emerson 
Chaves Mota proferiu a 
sentença e Zilmar Moisés 
dos Santos foi condenado 
a uma pena de 10 anos, que 
foi reduzida a 4 anos. Ele 
é réu primário e fez uma 
delação premiada com a 
justiça no ano 2018. Zil-
mar já cumpriu 02 anos de 
prisão, agora vai cumprir 
a pena em regime aber-
to, terá que se apresentar 
mensalmente ao fórum. O 
julgamento dos dois que 

foram numa moto exe-
cutar o crime, indiciados 
pela Polícia Civil e de-
nunciados pelo Ministério 
Público, foi realizado no 
dia 22 de agosto de 2017. 
O piloto foi absolvido e o 
passageiro foi condenado.

A esposa de Gezinho 
disse que na atualidade, ele 
ainda faz tratamentos de-
vido ao atentado sofrido, 
e vai continuar fazendo, 
porque há sequelas, um 
projétil continua alojado 
na sua cabeça. A cada três 
meses ele vai a um neuro-
logista, a esposa vai junto. 
Ele faz tratamento ainda 
com um psiquiatra, faz 
uso de medicamentos de 

controle, em consequência 
do trauma sofrido. “Ele 
foi também diagnosticado 
agora, há uns dois anos, 
com mal de Parkinson, 
diabetes. Ele tem tam-
bém uma fobia social, não 
gosta de aglomerações. 
E para ele que tinha uma 
vida muito ativa, era um 
homem que trabalhava, ia 
para roça, e não tomava 
medicamento nenhum. Até 
dor de cabeça quando ele 
tinha, tomava um chá, já 
deitava e dormia. Agora, 
infelizmente, ele tem re-
médio contínuo, tem horá-
rios, justamente pra ele não 
dar crises”, disse Léia em 
entrevista à Rádio 98FM.

Segurança Pública

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

Expediente Um jornal Diário a serviço do nordeste de Minas - Fundado em 05 de agosto de 1969

Diretor Responsável: Wilmar Souza e Silva 

Redação e Composição: 
Rua Victor Renault, 737 - Fundos - Laerte Laender 

39.803-151 • Teófi lo Otoni • MG 
Tribuna do Mucuri Ltda.

CNPJ: 17.709.734/0001-47 • (33) 98851-0806

Representante em Belo Horizonte: 
André Francisco Oliveira Silva (98851-0805)

Jurídico: 
Dr. Marcos Ganem

Advogados Associados 
m.ganem@uol.com.br

Contábil: 
Vitaly Almeida & Contadores Associados Ltda

vitalyalmeida@gmail.com

Colaboradores: 
Alfredo Ferreira Filho; Dr. Hélio Pedro Soares; 

José de Paiva Neto; Juliana Lemes da Cruz; 

Dr. Jeferson Botelho Pereira; Paulo Sérgio Almeida 
Santos; Márcio Barbosa dos Reis.

Impressão:
Gráfi ca Três Vales 

Rua Marcelo Guedes, 154 
Cidade Alta - Teófi lo Otoni

Julgamento realizado no Fórum Desembargador
 Eustáquio Peixoto, em Teófi lo Otoni

Familiares de Gezinho exibiram faixa em frente ao 
fórum de Teófi lo Otoni pedindo justiça

O ex-prefeito de Ouro Verde 
de Minas, Gezinho, foi vítima 

de atentado a tiros

O vereador Zilmar Moisés 
foi condenado no julgamento 
ocorrido na quinta-feita (28)
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