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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

Enfermeiros e técnicos 
do Hospital Raimundo 
Gobira participam de 
capacitação em RPC

Teófi lo Otoni - Enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital Raimundo Gobira 
participaram de uma capacitação em Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), realizada 
pelo Núcleo de Educação Permanente na segunda-feira (01/08). O evento foi realizado 
durante três dias, no próprio hospital e também no auditório da Unimed. O momento foi 
conduzido por uma equipe de socorristas do Samu que apresentaram, de forma teórica 
e prática, os procedimentos corretos em caso de parada cardiorrespiratória. Página 2

PPVD do 19º Batalhão 
abre a campanha Agosto 
Lilás com blitz educativa

Teófi lo Otoni - Em de-
corrência das ações da cam-
panha Agosto Lilás desen-
volvidas pela Polícia Militar 
de Minas Gerais em todo 
o estado na segunda-feira 
(01/08), a equipe da Patru-
lha de Prevenção à Violên-
cia Doméstica (PPVD) do 
19º Batalhão de Teófi lo Oto-
ni, desencadeou uma opera-
ção “blitz” educativa na área 
central da cidade. Página 2

IMA divulga balanço 
da força tarefa 

realizada na Lajinha, 
em Teófi lo Otoni

O Instituto Mineiro de 
Agropecuária realizou uma 
força tarefa na Lajinha, 
em Teófilo Otoni, de 18 
a 22/07, fazendo levanta-
mento fi tossanitário do can-
cro cítrico. O coordenador 
dos trabalhos, o engenheiro 
agrônomo Jaeder informou 
que o IMA já vinha realizan-
do essa atividade há mais 
de dois meses. Página 2

PM Rodoviária registra 
acidentes com 5 óbitos
no mês de julho 2022

No mês de julho de 
2022, a 15ª Cia PM Rodovi-
ária registrou alguns graves 
acidentes de trânsito nas ro-
dovias sob a sua jurisdição, 
culminando em 05 vítimas 
fatais, não levando em con-
ta possíveis mortes ocor-
ridas nos hospitais e sem 
considerar as mortes regis-
tradas pela PRF. Página 7

Polícia Civil prende 
homem investigado pela 
prática de crimes sexuais

Jequitinhonha - A Polí-
cia Civil de Minas, por meio 
da 16ª Delegacia de Jequiti-
nhonha, prendeu na segun-
da-feira (01/08), um homem 
de 57 anos, em cumprimento 
a mandado de prisão preven-
tiva. A PCMG recebeu in-
formações de que o homem 
vinha ameaçando a vizinha 
e suas crianças. Página 4
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Cidade
IMA divulga balanço 

da força tarefa 
realizada na Lajinha, 

em Teófilo Otoni
O Instituto Mineiro 

de Agropecuária (IMA) 
realizou uma força ta-
refa na comunidade da 
Lajinha, em Teófilo Oto-
ni, de 18 a 22 de julho, 
fazendo levantamento 
fitossanitário do cancro 
cítrico. O coordenador dos 
trabalhos, o engenheiro 
agrônomo Jaeder Lopes 
Vieira informou que o 
IMA trabalha com defesa 
sanitária vegetal e animal, 
e já vinha sendo realizada 
essa atividade há mais de 
dois meses no local.

No dia 26/06/22 re-
alizou uma reunião na 
Associação de Produtores 
da Lajinha para informar 
a importância do controle 
da doença e como seria 
realizada, frisando que a 
doença não causa danos 
ao consumidor, ela traz 
problemas para a produ-
ção de citros e as mudas 
são as principais fontes de 
contaminação. E o con-
trole só é possível através 
da erradicação das mudas 
contaminadas. “Após a 
reunião realizada com os 
produtores eles passaram 
a entender melhor o pro-
cesso de controle fitossa-
nitário da doença”.

Balanço – A ação do 
IMA, que contou com 
05 equipes, sendo 02 
fiscais agropecuários e 
09 fiscais assistentes, 
com o uso de 05 veícu-
los, entre esses, profis-
sionais das regionais do 
IMA de Teófilo Otoni, 
Guanhães e Governador 
Valadares, fiscalizou 98 
propriedades, sendo que 
13 foram interditadas por 
terem sido encontradas 
mudas com suspeita de 
cancro cítrico. Nesse 
caso, segundo a coor-
denadora regional do 
IMA em Teófilo Otoni, 
dra. Lorenza Teixeira 
Martins, é feito coleta 
de amostra e enviado 
para análise laboratorial.

A dra. Lorenza res-
salta que até então não 
houve nenhuma apreen-
são ou destruição de mu-
das como algumas pes-
soas sem conhecimento 
divulgaram. A interdição 
é apenas para que mudas 
com possibilidades de 

infecção não saiam da pro-
priedade para disseminar 
ainda mais a doença. As 
amostras são enviadas para 
o laboratório federal do 
Ministério da Agricultura 
e os resultados ficam pron-
tos em torno de 30 dias.

A interdição consiste 
na confecção de um docu-
mento e passadas orienta-
ções para o produtor não 
retirar as mudas do local 
até que chegue o laudo 
de educação sanitária. O 
IMA tem feito um traba-
lho de esclarecimento, de 
educação sanitária, infor-
mando aos produtores os 
danos que o cancro cítrico 
pode causar, em termos 
de prejuízos para eles 
próprios. “Foram feitas 
reuniões com a associação 
anteriormente e a maioria 
tinha ciência das ações e 
da importância delas. Al-
guns produtores que ainda 
estavam resistentes foram 
orientados e não houve 
problemas durante a fiscali-
zação”, disse dra. Lorenza.

Ela acrescentou, que 
a resistência é mais por 
falta de informação e pela 

divulgação de notícias 
falsas que diziam que ha-
veria multa e destruição de 
tudo, o que não ocorreu. 
“Um desserviço para o 
trabalho do IMA e para 
as nossas ações que são 
todas amparadas por lei e 
buscam apenas evitar que 
a disseminação da doença 
traga um impacto ainda 
maior no futuro”, concluiu.

Cancro Cítrico - O 
causador do cancro cítri-
co é a bactéria Xantho-
monas citri subsp. citri. 
Essa bactéria é transmitida 
através do vento, chuva, 
roupas, ferramentas, botas 
e principalmente mudas 
de citros: laranjas, tange-
rinas, limões, mexericas, 
e outras. Está amplamente 
disseminada na Ásia e 
América do Sul, infecta 
tecidos jovens. O traba-
lho nesta região, especial-
mente na lajinha, por ser 
reconhecida como gran-
des produtores de mudas, 
especialmente de citros 
e ornamentais. A doença 
atinge também os pomares, 
podendo levá-los comple-
tamente ao declínio”, disse.

Enfermeiros e técnicos 
do Hospital Raimundo 
Gobira participam de 
capacitação em RPC

PPVD do 19º Batalhão 
abre a campanha Agosto 
Lilás com blitz educativa

Teófilo Otoni - Em 
decorrência das ações da 
campanha Agosto Lilás de-
senvolvidas pela Polícia 
Militar de Minas Gerais 
em todo o estado na manhã 
de segunda-feira (01/08), 
a equipe da Patrulha de 
Prevenção à Violência Do-
méstica (PPVD) do 19º 
Batalhão de Polícia Militar 
de Teófilo Otoni, desenca-
deou uma operação “blitz” 
educativa na área central da 
cidade, com abordagem a 
mulheres para informar dos 
16 anos de criação da Lei 
11.340/06 - Lei Maria da Pe-
nha, criada em 07/08/ 2006.

A ação da PPVD cons-
tou ainda da distribuição de 
uma cartilha, que informa 
os mecanismos de proteção 
implementados a partir da 
promulgação da Lei Maria 
da Penha e apresenta os prin-
cipais canais de denúncia, a 
saber: o 180 da Central de 
Atendimento à Mulher e o 
190 da PMMG. A campanha 
é realizada durante todo o 
mês de agosto e novas ações 
ainda serão realizadas pela 
PPVD. (Informações/Fotos: 
assessoria de comunicação 
organizacional do 19º BPM).

Teófilo Otoni - Enfer-
meiros e técnicos de enferma-
gem do Hospital Raimundo 
Gobira participaram de uma 
capacitação em Ressuscita-
ção Cardiopulmonar (RCP), 
realizada pelo Núcleo de 
Educação Permanente na 
segunda-feira (01/08). O 
evento foi realizado du-
rante três dias, no próprio 
hospital e também no audi-
tório da Unimed Três Vales.

 O momento foi con-

duzido por uma equipe 
de socorristas do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) que 
apresentaram, de forma 
teórica e prática, os pro-
cedimentos corretos em 
caso de parada cardiorres-
piratória. Após a simulação 
de atendimento à vítima, os 
profissionais também aplica-
ram as técnicas e conheci-
mentos para a reanimação 
cardiopulmonar.

 O objetivo do curso 
oportuniza aos profissionais 
quais as condutas essenciais 
para prestar os primeiros 
atendimentos a quem está 
sofrendo uma parada car-
diorrespiratória. Realizando 
os procedimentos de forma 
correta, pode minimizar 
agravos e, consequente-
mente, salvar vidas. (Infor-
mações /Fotos: assessoria 
de comunicação da Prefei-
tura de Teófilo Otoni).

O IMA fiscalizou 98 propriedades; em 13 foram encontradas 
mudas com suspeita de cancro cítrico
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Cidade/Gerais
Patrulha de Prevenção 
à Violência Doméstica 
(PPVD) realiza palestra 
na Câmara Municipal 

de Teófilo Otoni 
Em comemoração 

aos 16 anos de criação 
da Lei 11.340/06 - Lei 
Maria da Penha, a equipe 
da Patrulha de Prevenção 
à Violência Doméstica 
(PPVD) do 19º Batalhão 
de Polícia Militar de Teó-
filo Otoni, ministrou uma 
palestra na noite de se-
gunda-feira (01/08/2022), 
na Câmara Municipal 
de Vereadores sobre a 
temática da violência do-
méstica contra a mulher. 
O espaço ocupado pela 
PPVD foi na Tribuna 
Livre que sempre acon-
tece na segunda-feira, 
primeiro dia de reuniões 
ordinárias do mês.

O evento faz parte 

de uma série de ações da 
campanha Agosto Lilás, 
desenvolvida pela PMMG 
em todo o estado de Minas 
Gerais, em especial, pelas 
PPVD’s. No evento, o 
palestrante cabo Camilo, 
aproveitou para reiterar 
que o trabalho de combate 
e de prevenção à violência 

doméstica e familiar con-
tra a mulher, necessita ser 
realizado de forma inte-
grada, seguindo a metodo-
logia de atendimento pela 
Rede de Enfrentamento à 
Violência Doméstica. (In-
formações/Foto: Assesso-
ria de comunicação orga-
nizacional do 19º BPM).

MPMG denuncia 
envolvidos em esquema 
de fraude em licitação 
e desvio de dinheiro na 

compra de medicamentos 
pelo município de Jenipapo 
de Minas, no Jequitinhonha

Condições de trabalho 
da perícia da Polícia Civil 

MG pautam reunião 

O Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG), 
por meio da Procuradoria 
Especializada em Ações 
de Competência Originá-
ria Criminal, denunciou 
o prefeito de Jenipapo de 
Minas, um pregoeiro da 
Prefeitura e dois empresá-
rios por envolvimento em 
esquema de fraude em lici-
tação e desvio de recursos 
públicos na compra de me-
dicamentos pelo município 
do Vale do Jequitinhonha. 

Conforme as denún-
cias, as investigações tive-
ram início na Promotoria 
de Justiça de Teófilo Otoni, 
quando se apurou o pa-
gamento de propina e o 
desvio de dinheiro público, 
envolvendo agentes públi-
cos e empresas do ramo de 
medicamentos e materiais 
hospitalares. No decorrer 
do procedimento investi-
gatório, dois empresários, 
presos preventivamente, fir-
maram acordos de delação 
premiada, homologados 
judicialmente, no qual con-
firmaram o envolvimento 
de prefeitos e servidores 
municipais em esquema de 
fraudes a licitações, des-
vio de dinheiro público, 
pagamento de propinas, 
superfaturamento e emis-
são de notas frias, favore-
cendo os agentes políticos 
em troca de obtenção de 
contratos decorrentes dos 
procedimentos licitatórios. 

Detalhando o esquema 
criminoso, o qual veio a 
ser efetivado na Prefeitura 

As condições de traba-
lho e a situação dos servi-
dores da Perícia Criminal 
da Polícia Civil foi tema 
de audiência pública nesta 
quinta-feira (04/08/22) na 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). A 
reunião aconteceu no Plena-
rinho I, e foi realizada con-
juntamente pelas comissões 
do Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social e de 
Segurança Pública. A ques-
tão já tem sido debatida na 
ALMG, onde representantes 
da categoria tem denunciado 
a falta de investimento na 
área. Já em 2020, foi apon-
tado que dos 61 postos de 
medicina legal existentes 
no Estado, apenas 16, ou 
26,3% deles, contavam com 
estrutura física própria. Os 
outros 45 funcionam em 
locais como funerárias, ce-
mitérios e hospitais, cedidos 
para que a Polícia Civil 
possa fazer necropsias. 

Desfalque de pessoal  - 
Além disso, a falta de recursos 
para investimentos tem sido 
um gargalo para melhorar 
os processos periciais. Uma 
das principais reclamações 
é em relação ao efetivo. Na 
última edição do Assembleia 
Fiscaliza, foi indicado que o 
efetivo da Polícia Civil é o 

de Jenipapo de Minas, um 
dos empresários informou 
que “as notas eram emiti-
das cobrando 25%, sendo 
15% de imposto e 10% 
que ficava com a empresa, 
eram inseridos na nota 
produtos que não eram 
pedidos pelas prefeituras 
com frequência, isto para 
não levantar suspeita, caso 
tivesse realmente que pedir 
o produto, a nota era emi-
tida com o valor solicitado 
pelo prefeito mais os 25%, 
sendo que o prefeito ficava 
com 75% do valor pago; 
com a nota emitida, o pro-
duto constante na mesma 
não era entregue (...)”. 

Foram oferecidas duas 
denúncias. Em uma delas, 
contra o prefeito de Jeni-
papo de Minas, o dono da 
empresa Plena Distribui-
dora de Materiais Médico 
e Hospitalar e seu repre-
sentante comercial, consta 
que foi apurado o desvio 
de R$ 25.166,72, de junho 
a outubro de 2017, quando 
os três denunciados con-
correram para a fraude. 
O valor era supostamente 
usado para pagar medi-
camentos adquiridos pela 
Prefeitura, mas que não 

foram entregues pela Plena 
Distribuidora, beneficiada 
em irregular ata de adesão 
de registro de preços de li-
citação realizada pelo muni-
cípio de Francisco Badaró. 

Na outra denúncia ofe-
recida pelo MPMG, con-
tra o mesmo prefeito, um 
pregoeiro da Prefeitura de 
Jenipapo de Minas e con-
tra o gestor das empresas 
JF Aquino Distribuidora 
e Multi & Uso Produtos 
Odonto Médicos Hospi-
talares (o mesmo que era 
representante comercial 
da Plena), foi apurado que, 
entre 2017 e 2019, por 
meio de esquema pautado 
na emissão de ‘notas frias’, 
totalizando a quantia de 
R$ 28.323,57, os denun-
ciados causaram grande 
prejuízo aos cofres públi-
cos, na medida em que 
o valor foi supostamente 
usado para pagar os me-
dicamentos e materiais 
que seriam adquiridos pela 
Prefeitura de Jenipapo de 
Minas, os quais não foram 
entregues pelas empre-
sas. (Ministério Público de 
Minas Gerais – Assessoria 
de Comunicação Integrada 
– Centro de Jornalismo).

mais desfalcado de todas as 
forças de segurança de Minas 
Gerais. Na ocasião, o chefe da 
Polícia Civil, Joaquim Silva, 
informou que estava prevista 
para 2022 a nomeação de 
1.541 novos policiais civis, 
sendo que mais de 600 desses 
seriam excedentes.

Na reunião de quinta-
-feira, o foco foi especifica-
mente na carreira de peritos 
criminais e médicos legistas 
e um dos assuntos deverá ser 
a cobrança por nomeação de 
aprovados em concurso para 
essa área. Representantes 
dos peritos da Polícia Civil já 
afirmaram, em outra reunião 
na ALMG, que a demanda 
real por profissionais é maior 
do que a anunciada pelos 
editais. Do último concurso, 
somente 21 das 684 vagas 
para a corporação foram para 

atuar como perito criminal. 
No encontro de quinta-

-feira, solicitado pelo depu-
tado Betão, os debates foram 
de continuidade e devem ser 
feitas cobranças ao Poder 
Executivo sobre as deman-
das. Já estão confirmados 
para a reunião, como repre-
sentantes da corporação, o 
superintendente da Polícia 
Técnico-Científica, Thales 
Bittencourt de Barcelos, e a 
chefe da Divisão de Perícias 
do Interior, Beatriz Cristina 
da Silva Ferreira. Também 
estão confirmados os re-
presentantes da categoria 
Wilton Ribeiro de Sales, 
presidente do Sindicato dos 
Peritos Criminais, e Walney 
José de Almeida, presidente 
da Associação de Crimina-
lística. Depois teremos os re-
sultados obtidos na reunião.

Falta de efetivo deve ser um dos temas tratados. Outras questões, 
como falta de sedes próprias, podem ser debatidas
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Maria da Penha: STJ 
decide que simples 

fotografia da vítima, 
não periciada, não é 
prova suficiente da 

materialidade do crime

Dez startups mineiras 
seguem para a penúltima 

etapa de mentorias do 
Capital Empreendedor 

Há poucos dias a Sex-
ta Turma do STJ desta-
cou que nos delitos de 
lesão corporal em sede 
de violência doméstica, o 
exame de corpo de delito 
propriamente dito pode 
ser dispensado, mas uma 
simples fotografia do rosto 
da vítima, não periciada, 
não constitui prova sufi-
ciente de materialidade, 
sendo considerada apenas 
um indício leve.

A Lei Maria da Penha 
afirma que serão admitidos 
como meios de provas 
os laudos ou prontuários 
médicos fornecidos por 
hospitais ou postos de 
saúde. Esse dispositivo 
acaba por relativizar a 
obrigatoriedade de exame 
de corpo de delito direto 

nas infrações penais que 
deixem vestígios. O objeti-
vo é bem simples: facilitar 
a produção de provas por 
parte da vítima de violên-
cia doméstica e familiar.

Entretanto, embora 
exista essa relativização 
e o exame de corpo de 
delito possa ser dispen-
sado, é imprescindível 
que a materialidade seja 
demonstrada por outros 
meios. Uma fotografia 
das lesões causadas será 
prova válida a demonstrar 
a materialidade do fato 
caso tenha sido devida-
mente periciada ou esteja 
acompanhada de outros 
elementos probatórios.

Em casos de Violên-
cia Doméstica e Familiar 
é super importante que 

exista um acompanha-
mento inicial por parte de 
advogado especialista, até 
para que, futuramente, o 
processo esteja bem em-
basado no que diz respei-
to às provas produzidas. 
Sabendo da importância 
de amparo jurídico neste 
tipo de demanda, o escri-
tório Vigna Advogados 
possui uma área penal 
especializada, prestan-
do todo suporte e moni-
toramento necessários.

Sobre a autora: Ca-
rolina Carvalho Carvielli, 
advogada sócia da área 
penal do Vigna Advo-
gados. Especialista em 
Direito Penal pela Uni-
versidade Arnaldo, umas 
das mais respeitadas de 
Belo Horizonte.

Dez startups mineiras 
foram selecionadas por uma 
banca de investidores para a 
penúltima etapa do progra-
ma Capital Empreendedor: 
a de mentorias individuais 
e coletivas. Nessa fase, 
que segue até o final de 
setembro, os empresários 
receberão orientações para 
melhorias e adequações no 
modelo de negócios, com-
portamento, governança, 
produtos, vendas, nego-
ciação, aspectos jurídicos, 
entre outros temas.

 As startups seleciona-
das são a Destock, Spor-
TI, Kaputto, Digital Grid, 
Data Büsiness Marketing e 
Brickup, de Belo Horizon-
te; Fluxo, de Governador 
Valadares; Terreno Certo 
Tecnologias, Negócios e 
Participações, de Nova 
Lima; Abakus, de Divinó-
polis e Da Roça pra Por-
ta, de Sete Lagoas. “Elas 
foram indicadas, tanto 
pela banca de investidores 
quanto pelos mentores que 
trabalharam na primeira 
etapa do programa, por 
estarem mais preparadas 
para receber investimen-
to”, destaca Igor Martins, 
analista do Sebrae Minas.

 Heloisa Helena, CEO 
de gestão e expansão co-
mercial da startup Da Roça 
para Porta, que conecta 
produtores rurais com o 
mercado, está otimista com 
a próxima fase do Capital 
Empreendedor. “Tem sido 
uma ótima oportunidade de 
capacitação e estamos com 
a expectativa de conseguir 

acelerar nosso negócio. 
Queremos atrair um inves-
tidor, principalmente na 
categoria de smart money, 
que se conecte com o nosso 
propósito de crescer junto 
com os produtores rurais 
que atendemos”, afirma.

 A startup do agro-
negócio oferece apoio à 
agricultura familiar, por 
meio de um sistema de 
gestão de tecnologia que 
possibilita aos pequenos 
produtores produzir com 
qualidade e menor custo. 
“Capacitamos, orienta-
mos e conduzimos os 
trabalhos dessas famílias 
desde o plantio à venda”, 
conta Heloísa Helena.

Ela explica que a star-
tup, que está há dois anos 
no mercado, faz o plane-
jamento da horta de cada 
família, para que consigam 
vender toda a produção, 
sem desperdício. Hoje, 
quatro famílias de Sete La-
goas e região são atendidas 
pelo projeto. As vendas 
por assinatura, diretamente 
para o consumidor final, 
modelo chamado de B2C, 
garante a renda desses agri-
cultores. “Tiramos os atra-
vessadores e entregamos 
a produção diretamente 
para a comunidade, com 
um valor justo. Esse é o 
nosso negócio: pessoas 
contribuindo com pessoas”, 
destaca Heloísa Helena.

 Cintia de Freitas, CEO 
da Datta Büsiness Marke-
ting, também está animada 
com os resultados do Ca-
pital Empreendedor “Fica-

Empresas vão receber orientações personalizadas para melhorias e 
adequações no modelo de negócios e outros processos

mos muito felizes com a se-
leção para a próxima fase. 
O programa tem superado 
nossa expectativa, prin-
cipalmente pela profun-
didade com que os temas 
são abordados”, afirma.

 A executiva conta que 
as orientações e feedba-
cks dos especialistas que 
acompanharam a startup na 
primeira fase do programa 
foram fundamentais para 
a decisão de avançar com 
alguns projetos. “Estamos 
acelerando alguns proces-
sos, como a ampliação da 
nossa equipe comercial 
e de desenvolvimento de 
tecnologias”, adianta. A 
startup, que oferece so-
luções de marketing para 
empresas, tem clientes no 
Brasil, Angola e México.

 Mais perto dos inves-
tidores - O Capital Empre-
endedor é uma iniciativa do 
Sebrae, com o objetivo de 
orientar e capacitar startups 
e negócios inovadores para 
se aproximarem e negocia-
rem com investidores de 
risco. O programa é divi-
dido em diversas etapas, 
permitindo aos participan-
tes entender a dinâmica 
do investimento de risco, 
ampliar seu networking, 
identificar o modelo de 
investimento mais adequa-
do para o momento de sua 
startup, se aproximar e ne-
gociar com investidores de 
todos os estágios do capital.

As 60 startups mais 
bem classificadas do Brasil 
na fase de mentorias vão 
participar da última etapa, 
em que acontece o Circuito 
de Investimentos, realizado 
em São Paulo. Nesta etapa, 
as empresas se apresentarão 
para investidores de todo 
o país em vários estágios: 
Investidores anjo, Acele-
radoras, Plataformas de 
Crowdfunding de Inves-
timentos e Fundos de In-
vestimento. (Assessoria de 
Imprensa Sebrae Minas).

Polícia Civil prende 
homem investigado pela 
prática de crimes sexuais

Jequitinhonha - A Po-
lícia Civil de Minas Gerais, 
por meio da 16ª Delegacia 
de Jequitinhonha, prendeu 
na segunda-feira (01/08), 
um homem de 57 anos, em 
cumprimento a mandado 
de prisão preventiva. A Po-
lícia Civil recebeu infor-
mações de que o homem 
vinha ameaçando a vizinha 
e suas crianças, sendo estas 
vítimas no procedimento 
em que ele é investigado, 
descumprindo, assim, as 
medidas cautelares anterior-
mente aplicadas pelo Juízo.

A PCMG representou, 
então, pela decretação da 
prisão preventiva do inves-
tigado, que foi deferida pelo 
Juízo da Comarca de Jequi-
tinhonha, após manifestação 
favorável do Ministério Pú-
blico. Ciente da ordem judi-
cial, uma equipe da Polícia 
Civil fez diligência na manhã 
de segunda-feira e localizou 

o investigado em sua resi-
dência, dando cumprimento 
ao mandado de prisão.

Segundo a Polícia Civil, 
o homem é investigado em 
inquérito policial que apura 
a prática de crimes sexuais, 
sendo que estaria, conforme 
as informações colhidas, 
mostrando o órgão genital 
para as vítimas, além de ame-
açá-las de morte, caso entras-
sem em contato com a polícia.

Conforme o delegado 
que presidiu as investigações, 
o dr. Bruno Vinícius, “rapida-
mente a Polícia Civil solicitou 
a prisão do acusado, tendo pa-
recer favorável do Ministério 

Público, já que não cumpria 
as determinações judiciais, 
implicando em grave risco à 
ordem pública pela contínua 
prática de crimes sexuais".

Ainda segundo o dele-
gado, "a PCMG não tolerará 
a falta de respeito e ataques, 
principalmente de cunho 
sexual, contra mulheres e 
crianças na comarca". Após 
o cumprimento da prisão, o 
indivíduo foi encaminhado 
ao Departamento Peniten-
ciário (DEPEN/MG) em 
Jequitinhonha, onde ficou à 
disposição da Justiça. (Infor-
mações /Foto: PCMG, Dele-
gacia Regional de Almenara).
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Opinião/Gerais

Há tempos, a Ph.D. 
em neurociências Suzana 
Herculano-Houzel apre-
sentou oportuna reflexão 
sobre o sentido de família, 
no seu artigo publicado na 
Folha de S.Paulo, em 29 de 
abril de 2014 (terça-feira). 
Intitulado “Avós e neti-
nhos”, ela escreveu sobre 
as vantagens evolutivas do 
envelhecimento saudável, 
em especial na interação 
entre as gerações.

Citou pesquisa do neu-
rocientista Stephen Suomi, 
do Instituto Nacional de 
Saúde Infantil e Desen-
volvimento Humano dos 
EUA. O que ele e seu 
orientador Harry Harlow 
(1905-1981), descobri-
ram? Ao estudar fi lhotes de 
macacos reso criados sem 
mãe e sem carinho, perce-
beram que eles cresciam 
com uma série de distúr-
bios sociais e de ansiedade.

No entanto, quando 
conviviam com macacas e 
macacos idosos, cuidadores 
experientes e carinhosos, 
isso resgatava o desenvol-
vimento dos bebês. Esse 
processo, sob a condição 
de ser um gesto espontâneo 
dos primatas, isto é, com o 
direito de ir e vir, também 
recuperava a saúde física 
e mental dos mais idosos, 
fazendo alguns deles assu-
mirem o papel de pais.

Diante dessas evidên-
cias, a cientista brasileira 
concluiu com apurada 

sensibilidade: “Avós vo-
luntariamente carinhosos, 
portanto, ajudam não só 
a educar a nova geração 
como ainda a fazer vingar 
netinhos saudáveis e bem 
integrados socialmente — 
e, de quebra, os avós se 
mantêm revigorados por 
serem úteis aos netos. Eu 
bem sei. Perdi minha avó 
no começo deste ano. Cresci 
ouvindo-a dizer, sempre hi-
perbólica, que estava à beira 
da morte —mas ela manteve 
a saúde de um touro enquan-
to teve netos e bisnetos por 
perto para cuidar.

Consolo-me, então, 
pensando não nos anos que 
perdemos, mas nos 40 anos 
em que tive o privilégio de 
crescer com uma avó que 

me ensinou música, tricô, 
costura, empadão e leite 
queimado; que me divertia 
não engolindo sapo algum 
e dirigindo feito uma lou-
ca até os 80 anos e tantos 
anos — e que sempre teve 
colo para mim e, depois, 
para meus fi lhos”.

Belo testemunho, dra. 
Suzana. Sabemos que sua 
avó, onde quer que esteja 
nesse imenso espaço si-
deral — pois cremos que 
os mortos não morrem —, 
deve ter se comovido com 
sua homenagem. Como já 
afi rmei em tantas ocasiões: 
Amor faz rima perfeita 
com mãe. E posso acres-
centar: com avós também. 
É a base da Família; logo, 
o sustento do mundo.

“Avós e netinhos”

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

América fez seu primeiro 
treino no Corcovado

Por Humberto Barbosa

Foram iniciados os trei-
nos da semana na manhã de 
terça-feira (02) no campo do 
América. Gilmar Estevam 
já teve a oportunidade de 
testar seus atletas em três 
jogos/treinos contra AETO 
em Frei Gaspar e contra 
CROATAS e VITÓRIA 
em Itambacuri. Já tem uma 
visão do potencial daqueles 
que lhe foram confiados 
para montar uma equipe 
competitiva e à altura das 
tradições do clube america-
no. Claro que a ausência da 
torcida no domingo vai fazer 
muita falta. O Jogo será rea-
lizado apenas com presença 
dos membros da imprensa.

No outro domingo, dia 
14, o América viaja para 
Manhuaçu enfrentar o Bos-
ton City, velho conheci-
do da temporada passada. 
Mais adiante, dia 21, recebe 
em casa, com presença da 
torcida, o Novo Esporte 
da cidade de Ipatinga, um 
adversário considerado se-
gunda força do Vale do Aço. 
Dia 27 vai para Contagem. 
No outro domingo, dia 04 
de setembro, recebe nor-
malmente com torcida e 
tudo, o Juventus da cidade 
de Minas Novas. Previsto 
para dia 11, o segundo time 
de Contagem, de nome Ide-
al, desistiu da competição.

O último compromisso 
do Mecão nesta primeira 
fase será fora de casa, contra 
o Valério Doce, no dia 17 
de setembro às 15 horas de 
sábado. O Campeonato Mi-
neiro da Segunda Divisão 
encerrará no dia 12 de no-
vembro. O campeão e o vice 
deste certame sobem para o 
módulo II do campeonato 
mineiro em 2023. O treina-
dor atual Gilmar Estevam 
deixou frutos nas passagens 
por Teófi lo Otoni. Elevou 
o clube uma vez e foi re-
baixado em outro ano. Ele 
teve notáveis rendimentos 
como atacante do Santo An-
tônio e técnico do América.

Brasil terá antiviral para tratar casos graves 
no enfrentamento da varíola dos macacos 

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, anunciou 
nesta segunda-feira (1º), 
pelo Twitter, que o Brasil 
receberá, por intermédio 
da Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (Opas), o 
antiviral Tecovirimat para 
“reforçar o enfrentamento 
ao surto” nos casos graves 
da varíola dos macacos.

O Tecovirimat tem sido 
oferecido como opção de 
“uso compassivo [autoriza-
ção de uso de medicamento 
novo por agência regula-
dora, ainda sem registro 
definitivo]” nos Estados 

Unidos. Entretanto, ainda 
não há dados que demons-
trem a efi cácia do antiviral 
para o tratamento da varí-
ola dos macacos.

Segundo dados do 
Ministério da Saúde, até 
31/08, 1.342 casos de va-
ríola dos macacos foram 
registrados no País. Na 
última sexta (29) a pasta 
confi rmou a primeira morte 
pela doença no Brasil. A 
vítima era um homem, de 
41 anos, estava internado 
em Belo Horizonte (MG) 
e tinha comorbidades que 
podem ter prejudicado o 

quadro clínico. O Minis-
tério da Saúde investiga as 
circunstâncias da morte.

Sintomas - A varíola 
dos macacos é uma doença 
causada pela infecção com 
o vírus Monkeypox, que 
causa sintomas semelhantes 
aos da varíola. Ela começa 
com febre, dor de cabeça, 
dores musculares, exaustão 
e inchaço dos linfonodos. 
Uma erupção geralmente 
se desenvolve de um a três 
dias após o início da febre, 
aparecendo pela primeira 
vez no rosto e se espalhando 
para outras partes do corpo, 

incluindo mãos e pés.
Em alguns casos, pode 

ser fatal, embora seja tipi-
camente mais suave do que 

a varíola. A doença é trans-
mitida para pessoas por 
vários animais selvagens, 
como roedores e primatas, 

mas também pode ser trans-
mitida entre pessoas após 
contato direto ou indireto. 
(Fonte: Agência Brasil).
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Segurança Pública
Motociclista morre em 
acidente na zona rural 

de Malacacheta

Polícia Civil indicia dois 
homens por furto de cerca 

de 100 quilos de carne

Condutor perde controle da 
direção e capota veículo na 

LMG 686, em Machacalis

No intervalo de apenas 
três dias 02 carretas 
tombam na MGC 418
A Polícia Militar Ro-

doviária registrou dois 
tombamentos de carre-
tas em apenas três dias 
de intervalo na rodovia 
MGC 418, a conhecida 
“Estrada do Boi". Se-
gundo o comandante do 
1º Pelotão da 15ª Cia PM 
RV, tenente Reinaldo, 
“fatos que nos deixaram 
bastante preocupados, 
uma vez que da mesma 
forma que aconteceram 
os tombamentos no leito 
da via, poderia ter acon-
tecido uma colisão com 
outro veículo e ter causa-
do uma grande tragédia”.

O primeiro aciden-
te aconteceu no sábado 
(30/07), por volta das 
15h. Na versão do mo-
torista, ele trafegava 
sentido Carlos Chagas a 
Teófilo Otoni, transpor-
tando a carga de carne, 
quando no quilômetro 
166, aproximadamente 
08 quilômetros de Teófilo 
Otoni, local conhecido 
como “Serra da Fari-
nha”, ao realizar uma 
curva à esquerda, perce-
beu que a carga deslocou 
para a direita e a unida-
de semirreboque tom-
bou lentamente, paran-
do apoiada ao barranco.

“Felizmente o con-
dutor não se feriu e o ve-
ículo não interditou a ro-
dovia, mas foi necessário 
sinalizar a pista por cerca 
de 1,5 km, em ambos os 
sentidos, ficando a carga 
sob responsabilidade da 
empresa. A Polícia Mi-
litar Rodoviária prestou 
apoio na segunda-feira 
para a retirada da carreta 
em segurança”, infor-
mou o tenente Reinaldo.

Na segunda-feira 
(01/08), por volta das 
21h, um caminhonei-
ro transportando papel 
A4, deslocava-se sentido 
Nanuque a Teófilo Oto-
ni, quando no km 108, 
proximidades do Posto 
Kaladão, segundo ele ao 
realizar uma curva, notou 
que a carga puxou para o 
lado e tombou no acosta-
mento. O motorista teve 
ferimentos leves na testa.

“Sabemos das di-
ficuldades dos nossos 

amigos caminhoneiros, 
os quais lutam contra o 
tempo, problemas nas es-
tradas, vivem longe dos 
familiares, mas precisa-
mos alertá-los quanto aos 
riscos das rodovias da 
região. A MGC 418, por 
exemplo, apesar da veloci-
dade máxima permitida de 
80 quilômetros por hora, 
por questão de segurança 
viária, muitos trechos exi-
gem velocidade de 60 ou 
mesmo 40 quilômetros por 
hora”, alertou o militar. Ele 
destaca que alguns locais 
apresentam históricos de 
acidentes de trânsito, moti-
vo pelo qual o DER sinali-
zou com placas indicativas 
de curva acentuada, curva 
perigosa, trecho com índi-
ce de acidentes, ou placas 
limitando a velocidade.

Outro fator que mere-
ce atenção diz respeito ao 
tipo de carga e ao excesso 
de peso. Transporte de 
animais vivos ou abatidos, 

frutas, carga de papel e 
carga líquida, costumam 
movimentar e desesta-
bilizar o caminhão. Já o 
excesso de peso, além de 
puxar a carga para as late-
rais, pode comprometer o 
sistema de freio nas des-
cidas e aumentar o risco 
para o motorista e demais 
usuários das rodovias.

“Relembramos que 
os sinistros são ruins para 
todos. Os caminhoneiros 
podem se ferir ou mesmo 
morrerem e deixarem as 
famílias desamparadas, 
o caminhão pode atingir 
outros veículos e causar 
tragédias, e a pista pode 
permanecer interditada 
por várias horas, compro-
metendo o fluxo normal da 
via, impedindo inclusive 
a passagem de veículos 
de emergência”, pontuou 
o militar. (Informações/
Fotos: 15ª Cia PM RV, 
tenente Reinaldo, coman-
dante 1º Pelotão).

O acidente aconteceu 
na madrugada de sába-
do (30/07), por volta da 
1h30, no Córrego Grota 
do Bugre, zona rural de 
Malacacheta. A Polícia 
Militar foi acionada pelo 
socorrista do Samu, in-
formando que teriam sido 
acionados para atender um 
acidente de trânsito, queda 
de veículo motocicleta, e 
que o condutor logo ao dar 
entrada no hospital teria 
falecido. Uma equipe PM 
foi ao hospital Dr. Carlos 
Marx, onde funcionários 
disseram que a vítima, 
Neilton Ferreira Dias, de 
52 anos, foi socorrida pelo 
Samu, mas morreu, e seria 

Almenara - A Polí-
cia Civil de Minas Gerais 
(PCMG), por meio da De-
legacia de Repressão a Cri-
mes Contra o Patrimônio 
da 3ª Delegacia Regional de 
Polícia Civil de Almenara, 
concluiu as investigações da 
prática de crime de furto em 
estabelecimento comercial 
localizado dentro do Mercado 
Municipal de Almenara, na 
região do Jequitinhonha.

Os fatos ocorreram 
no mês de abril deste ano, 
quando um homem por 
meio de escalada, entrou 
no estabelecimento comer-
cial, arrombou um freezer e 
subtraiu cerca de 100 kg de 
carne, avaliados em mais 
de R$2.500. Em seguida, 
ele passou todo o material 
subtraído por debaixo do 
portão, que foi recolhido por 
outro homem que o levou até 

encaminhada ao IML.
Os militares foram ao 

local do acidente, onde um 
amigo de Neilton disse que 
ele estava em um evento 
familiar e quando retornava 
para casa caiu da motocicle-
ta, não sabendo passar mais 
detalhes do ocorrido, porque 
o condutor estava sozinho. 

Neilton foi localizado pelos 
familiares que passaram 
logo em seguida pelo local, 
tendo acionado o Samu. Os 
militares tentaram contato 
com os familiares da víti-
ma, mas devido ao estado 
emocional não conseguiram 
relatar sobre o ocorrido. (In-
formações: PMMG).

o destino final por meio de 
uma motocicleta.

Com o trabalho inves-
tigativo realizado, a PCMG 
conseguiu identificar os 
autores do crime, sendo 
dois homens, de 19 e 29 
anos. “Um dos investigados 
possui registros da prática 
dos crimes de tráfico de 
drogas e associação para 
o tráfico, e o outro ostenta 
uma folha de antecedentes 
criminais extensa, com inú-

meros registros da prática 
do crime de furto”, infor-
mou o Delegado Regional 
de Almenara, dr. Thiago de 
Carvalho Passos. Segundo 
o delegado, com a conclu-
são das investigações, os 
investigados foram indicia-
dos pela prática do crime de 
furto qualificado, sendo o 
inquérito policial remetido 
à Justiça. (Informações/
Foto: PCMG/ Delegacia 
Regional de Almenara).

O acidente aconteceu na 
manhã de domingo (31/07), 
na rodovia LMG-686, na 
cidade de Machacalis. O 
próprio condutor, Edilson 
Almeida de Souza, de 40 
anos, padre em Machacalis, 
foi ao Quartel da Polícia Mi-

litar informar que nesta data, 
ele estava se deslocando de 
Machacalis para Umbura-
tiba, quando na altura do 
Km 18, devido às condições 
ruins do asfalto, derrapou 
com o seu veículo, momento 
em que perdeu o controle da 

direção e saiu da pista, ca-
potando o veículo placa Fiat 
Strada por duas vezes, cau-
sando danos generalizados. A 
ocorrência foi registrada para 
as providências futuras cabí-
veis à vítima. (Informações: 
PMMG/  Foto: Divulgação).

DIÁRIO TRIBUNA
(33) 3523.4651 / (33) 98851-0806
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Homem põe fogo na 
própria casa em Caraí

PM Rodoviária registra 
acidentes com 5 óbitos
no mês de julho 2022

Polícia Militar apreende 
arma de fogo na zona 

rural de Virgem da Lapa
A Polícia Militar rece-

beu denúncias na segunda-
-feira (01/08), informan-
do que um indivíduo es-
taria andando armado e 
ameaçando moradores do 
Povoado Pega, zona ru-
ral de Virgem da Lapa. 
Uma equipe foi ao local, 
fez levantamentos e conse-
guiu identifi car e localizar 
a residência do suspeito.

No local, os policiais fi -
zeram contato com a esposa 
de A.V.S., 50 anos, ela foi 
informada sobre a denún-
cia contra o seu marido, e 
entregou uma arma de fogo 
calibre 38, municiada com 
06 cartuchos intactos que 

A Polícia Militar foi 
acionada na noite de do-
mingo (31/07) para aten-
dimento de uma ocorrência 
de incêndio em residência, 
na Rua D, Ponto do Maram-

baia, em Caraí. No local, 
quando os militares che-
garam, o incêndio já havia 
sido debelado por terceiros. 
A vítima, Edson Matos, de 
50 anos, havia sido socor-

No mês de julho de 
2022, a 15ª Cia da Polícia 
Militar Rodoviária registrou 
alguns graves acidentes de 
trânsito nas rodovias sob a 
sua jurisdição, culminando 
em 05 vitimas fatais, não 
levando em conta possíveis 
mortes ocorridas nos hospi-
tais e sem considerar as mor-
tes registradas pela Polícia 
Rodoviária Federal.

Em único acidente na 
MGC 418, três jovens per-
deram as vidas em uma co-
lisão frontal. Outro fato, uma 
queda de um motociclista 
resultou em morte na cidade 
de Carlos Chagas. Por fi m, 
uma colisão entre automóvel 
e motocicleta na MGC 342, 
tirou a vida do condutor de 
59 anos, e feriu um adoles-
cente de 14 anos.

“Vale salientar que as 
pessoas que estão matando 
e ferindo no trânsito, são 
na maioria dos casos “gen-
te de bem”, trabalhadoras, 
honestas, cumpridoras das 
suas obrigações, mas que 

ao volante, desobedecem as 
normas de trânsito dirigindo 
sem a devida habilitação, 
em alta velocidade, ultra-
passando em local proibido, 
consumindo bebida alcoó-
lica, ou não descansando o 
sufi ciente”, ressalta o tenente 
Reinaldo Martins.

Ele informa que no ano 
de 2022, a Polícia Militar 
Rodoviária registrou 26 óbi-
tos nos locais de acidentes, 
mais 02 que faleceram no 
hospital. Ele lamenta que são 
muitas vidas perdidas de for-
ma trágica em acidentes que 
não deveriam ter acontecido, 
deixando famílias feridas 
física e emocionalmente por 
um longo período de tempo. 
“Além das mortes, várias ví-
timas perderam membros ou 
função, fi cando incapacitadas 
temporária ou defi nitivamen-
te. Pessoas jovens tiveram 
seus sonhos e projetos de 
vida interrompidos ou dei-
xaram entes queridos de-
samparados”, disse o militar.

O tenente afi rma que a 

Polícia Militar Rodoviária 
continuará realizando ações 
e operações educativas e 
preventivas, conta com o 
apoio diário da imprensa, mas 
precisa de uma mudança no 
comportamento do motorista, 
de forma que ele entenda o 
seu papel e dirija com res-
ponsabilidade, prudência e 
consciente do seu protagonis-
mo na prevenção de acidentes 
de trânsito nas vias públicas.

“Alertamos ainda quan-
to aos riscos de divulgarem 
as blitz por meio de sinal de 
farol e principalmente nas 
mídias sociais. Essa atitude 
favorece condutores inabi-
litados, embriagados e até 
mesmo criminosos, os quais 
podem retornar, mudarem a 
rota e causarem acidentes ou 
praticarem crimes contra a po-
pulação. Lembre-se que você 
não sabe quem está sendo avi-
sado da operação policial, que 
tem como objetivo manter a 
segurança nas rodovias” aler-
tou. (Informações: PM RV, 
tenente Reinaldo Martins).

estava guardada dentro do 
imóvel. A arma foi apreen-
dida e encaminhada para a 
delegacia de Polícia Civil 

em Araçuaí para demais pro-
vidências que o caso requer. 
(Assessoria de comunica-
ção do 70º BPM, Araçuaí).
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rida e encaminhada por 
uma unidade do Samu para 
atendimento médico em 
uma unidade de saúde lo-
cal. Segundo informações, 
ele ateou fogo na própria 
residência e em seu corpo.

O local foi isolado, 
pois havia risco de desaba-
mento, as paredes apresen-
tavam trincas de dilatação 
devido ao incêndio. A re-
sidência era composta por 
dois quartos, sala, cozinha 
e um banheiro, e foram 
danificados os quartos e 
a sala. Todos os móveis 
da casa foram danifica-
dos devido ao incêndio, 
sendo camas, roupeiro, 
armário da sala, cômo-
da e televisor. Segundo o 
IML, a vítima não resistiu 
aos ferimentos e faleceu.

www.diariotribuna.com.br
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