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Homem é morto a tiros 
no Bairro Joaquim 

Pedrosa, em Teófi lo Otoni
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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

UniDoctum inaugura 
Clínica Odontológica 

em Teófi lo Otoni

O Centro Universitário Doctum de Teófi lo Otoni (UniDoctum) inaugurou na manhã de 
sábado (23/10/2021), a Clínica Odontológica no Campus São Jacinto, com 15 consultórios 
individuais, para atender à população carente da cidade e região. Um ambiente amplo, cli-
matizado, a clínica escola oferece todo o conforto aos estudantes que vão desempenhar suas 
aulas práticas, orientados e acompanhados por professores altamente capacitados. Página 8

Como se preparar para o 
Enem e vestibulares: Provas 

de seleção se aproximam
O fi m do ano se apro-

xima e traz com ele a 
apreensão de quem deseja 
conquistar uma vaga no 
ensino superior em 2022. 
Novembro e dezembro 
são meses de vestibulares 
e processos seletivos em 
instituições públicas e pri-
vadas e também de uma 
das maiores avaliações do 
país, o ENEM. Página 2

 Condutor inabilitado foge 
da PM e pratica direção 

perigosa em Teófi lo Otoni
No sábado (06/11), a 

Polícia Militar foi infor-
mada que um veículo VW 
Gol de cor branca, placa 
do município de Ladai-
nha, com três indivíduos 
suspeitos, havia passado 
na Rua Rachid Handere, 
no Bairro Bela Vista, 
sentido centro/bairro, em 
alta velocidade. Página 6
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Cidade/Gerais
Romper o silêncio 

salva vidas
A campanha mun-

dial para a saúde do 
homem chama a atenção 
para os estigmas e pre-
conceitos que cercam o 
diagnóstico de câncer 
de próstata. Doença co-
mum e de diagnóstico 
precoce, o câncer de 
próstata tem um perigo-
so aliado: o silêncio. Re-
duzir os casos e diminuir 
a mortalidade passa, 
necessariamente, pelo 
tratamento nos estágios 
iniciais. Para a detecção, 
dois exames simples, 
disponíveis no Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
são fundamentais: toque 
retal e sangue (antígeno 
prostático específico - 
PSA); porque, em geral, 
os sintomas aparecem 
em estágio avançado.

De acordo com os 
médicos urologistas do 
Hospital Alberto Caval-
canti (HAC) – unidade 
oncológica do Comple-
xo de Especialidades da 
Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais 
(Fhemig) Benjamim Go-
dinho e Rodrigo Abdo, 
a campanha mundial 
para a saúde do homem 
contribui, efetivamente, 
para romper o silêncio e 
vencer os preconceitos e 
tabus “que rondam não 
apenas o câncer de prós-
tata, mas muitas outras 
condições que afetam a 
saúde masculina desde 
os primeiros anos de 
vida até a terceira ida-
de”, esclarece Godinho. 
“A ampla divulgação 
provoca um aumento da 
procura principalmen-
te no mês de novem-
bro”, completa Abdo.

Sintomas - Quan-
do o câncer de prósta-
ta apresenta sintomas 
na fase inicial, os mais 
comuns estão relacio-
nados ao ato de urinar: 
dificuldade, demora para 
começar e terminar, pre-
sença de sangue, dimi-
nuição do jato e necessi-
dade de urinar com mais 
frequência, durante o dia 
ou à noite. Os médicos 
recomendam que os ho-
mens façam os exames 

a partir dos 50 anos de 
idade. Para quem possui 
pele negra (que tem duas 
vezes mais chances de 
desenvolver a doença) 
ou apresenta histórico 
de câncer de próstata 
na família, a indicação 
é a partir dos 45 anos. 
O risco de desenvolver 
a doença aumenta com 
o avanço da idade. No 
Brasil, a cada dez homens 
diagnosticados, nove têm 
mais de 55 anos. Outro 
fator que pode contribuir 
para o aparecimento do 
câncer é o sobrepeso.

Casos - Estatística 
do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) mostra que 
a doença segue como o 
segundo tipo de câncer 
mais frequente em pes-
soas do sexo masculino. 
Somente neste ano, são 
esperados quase 70 mil 
novos casos no país; em 
2019, 16 mil brasileiros, 
aproximadamente, mor-
reram vítimas da doença. 
Em Minas Gerais, a pre-
visão de casos, segundo o 
Inca, para o ano passado 
foi de 6.420. Para Belo 
Horizonte, a expectati-
va era de 1.270 novos 
diagnósticos positivos. O 
câncer de próstata é tra-
tável e apresenta índice 
de cura de 90% quando 
descoberto precocemen-
te. Fazer com que os 
homens entendam e es-
tejam dispostos a agir 
com base nesse princí-
pio é um dos objetivos 
da campanha mundial 
para a saúde do homem.

Diagnóstico precoce 
- O mecânico industrial 
José Geraldo de Souza, 

55 anos, é um bom exem-
plo de que o diagnóstico 
precoce salva vidas. Ele 
iniciou os exames perió-
dicos de PSA aos 38 anos, 
ainda que o preconizado 
seja aos 45 anos, já que 
pertence ao grupo de ris-
co para a doença por ser 
negro. Em 2014, quando 
tinha 48 anos, o PSA in-
dicou alteração sugestiva 
de câncer e, no mesmo 
ano, por recomendação 
médica, fez cirurgia para 
a retirada da próstata.

A recuperação foi 
total. Nos últimos sete 
anos, ele tem sido acom-
panhado pelo médico 
Benjamim Godinho. 
“Nunca tive nenhum pre-
conceito em relação ao 
exame de toque. Sempre 
busquei ler e me informar 
sobre o câncer de prósta-
ta, mas a conversa com o 
médico sempre foi mais 
importante para mim”, 
revela José Geraldo. Se-
gundo ele, seus amigos 
e seu irmão buscaram 
atendimento médico de-
pois da sua história bem 
sucedida de enfrentamen-
to do câncer de próstata. 
“Meu cunhado descobriu 
a doença, aproximada-
mente, dois anos após eu 
ter sido diagnosticado. 
Ele iniciou os exames 
para a detecção precoce 
também devido ao que 
aconteceu comigo. Pes-
soas que antes tinham 
preconceito mudaram a 
forma como viam a do-
ença”, conta o mecânico 
industrial. (...) (Infor-
mações/Foto: SES/MG/ 
Por Alexandra Marques/ 
Crédito foto: Flemig).

Novembro Azul chama a atenção para os estigmas e preconceitos 
que cercam o diagnóstico de câncer de próstata

Igreja Metodista faz trabalho 
de evangelização no dia de 

finados em Topázio

Como se preparar para o 
Enem e vestibulares: Provas 

de seleção se aproximam
O fim do ano se aproxima 

e traz com ele a apreensão de 
quem deseja conquistar uma 
vaga no ensino superior em 
2022. Novembro e dezem-
bro são meses de vestibu-
lares e processos seletivos 
em instituições públicas e 
privadas e também de uma das 
maiores avaliações do país, 
o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), que será 
nos dias 21 e 28 deste mês.

O Enem, que conta com 
mais de 3 milhões de inscritos, 
é a principal entrada para o 
ensino superior público, pelo 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), e para obter bolsas em 
instituições privadas, pelo 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni). As notas são 
usadas também no Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) e para ingressar em ins-
tituições portuguesas que pos-
suem convênio com o Brasil.

Além do Enem, também 
estão marcados outros pro-
cessos seletivos nos próximos 
meses. Estão nessa lista os 
vestibulares da Universida-
de Estadual de Campinas 
(Unicamp), as provas da pri-
meira fase serão domingo 
(7); Fuvest, a primeira fase 
será no dia 12 de dezem-
bro; Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), nos dias 14 e 15 
de novembro, entre outras.

Todas essas provas têm 

algo em comum, a ansiedade 
e as expectativas que geram 
nos candidatos. Por isso, a 
Agência Brasil reuniu di-
cas para quem está contando 
os minutos para os exames. 
As dicas foram adaptadas a 
partir de recomendações do 
Anglo Vestibulares, Sistema 
de Ensino pH, Colégio An-
glo Chácara e UniCuritiba.

1. Conheça o formato 
e estilo da prova. É impor-
tante que o estudante faça 
simulados para saber como se 
comportar diante de diferentes 
situações. Por exemplo, quan-
do o enunciado é grande ou 
quando precisa de mais tempo 
para entender uma pergunta 
e pensar em estratégias para 
resolver. Essas experiências 
vão acontecer no dia da prova.

2. Não vire a noite es-
tudando ou passe a manhã 
da prova debruçado nos li-
vros e apostilas. Descansar 
é necessário. Se você estiver 
cansado, terá dificuldades 
de concentração e sairá pre-
judicado na hora de resol-
ver as questões da prova.

3. Fique atento ao ‘ritual’ 
dos vestibulares. Uma das 
partes mais importantes da 
realização dos exames é o mo-
mento que os antecede. Sepa-
rar os documentos necessários, 
se alimentar e descansar bem 
e chegar com antecedência 
ao local da prova. Na teoria, 

essas ações podem parecer 
simples, mas muitas pessoas 
as subestimam ou esquecem 
de sua importância. O ideal 
é estar no local de prova com 
1h de antecedência para evitar 
imprevistos e contratempos.

4. Evite estudar ou con-
sumir conteúdos na internet 
no dia da prova – seja pelo 
computador ou celular. Ame-
nize o cansaço mental e o 
desgaste visual antes do teste.

5. Antes da prova, faça 
uma refeição leve. Evite fritu-
ras ou condimentos que podem 
causar mal-estar. Durante o 
vestibular – assim como nos 
exames presenciais – tenha por 
perto um lanche e água. É im-
portante se manter hidratado.

6. Administre o tempo 
de prova. É importante se 
planejar e ficar atento ao ho-
rário para conseguir responder 
todas as questões no prazo.

7. Durante o exame, faça 
pausas. Horas sem se alimen-
tar, se hidratar ou descansar 
um pouco com toda certe-
za impactam negativamente 
no desempenho na prova. 
Pensando nisso, o candidato 
deve planejar o tempo vi-
sando pequenos descansos. 

8. Se você estudou duran-
te todo o ano, estará preparado 
para a prova. Confie nos seus 
conhecimentos. Mantenha o 
foco nos objetivos e acredite no 
seu potencial. (Agência Brasil)

A Igreja Metodista em 
Topázio, no Distrito de Te-
ófilo Otoni, fez um trabalho 
evangelístico de casa em casa, 
no dia de finados (02/11). O 
pastor Gilson Clemente da 
Costa disse que tinha traçado 
três planos evangelísticos, 
o primeiro, evangelizar nas 
proximidades do cemitério, o 
segundo, na saída do períme-
tro urbano em direção ao ce-
mitério, e o terceiro, de casa 
em casa. E assim foi feito.

Dividiu os irmãos e irmãs 
em três grupos. Um na igreja: 
pastor Gilson, César, Luciano 
e Selmino, ajudando na or-
ganização. Outro com Josefa 

Luiza, Carla Betânia, Ivonete 
e Ester, e o terceiro formado 
por, Francielly, Milly, Dalila, 
Natã e Wallaf. Explica que, 
o motivo de não evangelizar 
nas proximidades do cemitério 
foi em decorrência do tempo 
chuvoso, muita lama, e o 
trajeto do perímetro urbano 
ao cemitério é de cerca de um 
quilômetro de estrada de chão.

O pastor ressalta que foi 
um trabalho maravilhoso, ele 
em frente à igreja evangeli-
zando as pessoas que ali pas-
savam, fazendo atendimento 
pastoral, orando pelas pesso-
as que os procuravam. Só não 
foram atendidos os morado-

res que não estavam em casa.
“Agradecemos imen-

samente à igreja católica na 
pessoa de Jeferson Gonçal-
ves, que nos emprestou uma 
tenda, mas não foi preciso 
devido mudança de plano e 
estratégia de trabalho. Agra-
deço ao pastor Jorge Ale-
xandre por ter dado suporte 
a mim e a minha esposa 
Zefa no transporte de Teófilo 
Otoni a Topázio, ao grupo 
evangelístico que trabalhou 
com muita eficiência e de-
dicação, aos moradores que 
nos receberam muito bem e 
toda igreja que nos ajudou 
em oração”, pastor Gilson.



3Terça-feira, 9 de novembro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais
Rodrigo Pacheco cobra 

investimentos de países 
ricos na preservação do 

meio ambiente de nações 
em desenvolvimento

Glasgow - Em sua 
primeira reunião de tra-
balho, nesta segunda-
-feira (8), na Confe-
rência das Nações Uni-
das sobre as Mudanças 
Climáticas de 2021 
(COP26), em Glasgow, 
o presidente do Con-
gresso Nacional, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), 
relembrou a necessi-
dade do cumprimento 
do Acordo de Paris no 
tocante a investimen-
tos de países ricos nas 
nações em desenvolvi-
mento para a preserva-
ção do meio ambiente. 
Pacheco se reuniu com 
o enviado especial do 
clima do governo chi-
nês, Xie Zhenhua, e 
delineou ao principal 
negociador diplomático 
da China em questões 
ambientais a ampla par-
ceria comercial entre as 
nações como mote para 
estabelecer a concilia-
ção entre o desenvol-
vimento econômico e a 
preservação ambiental. 

Nesta linha, Pa-
checo reforçou que os 
investimentos estão 
previstos no Acordo de 
Paris como obrigação 
dos países desenvolvi-
dos para as nações em 
desenvolvimento, como 
o Brasil. “Há uma cons-
ciência no nosso país 
hoje da necessidade da 
preservação ambiental, 
que vem da própria so-
ciedade brasileira. To-
dos sabem que o desen-
volvimento industrial, 
o desenvolvimento do 
agronegócio, precisam 

estar alinhados com as 
regras ambientais. E, para 
isso, precisamos fazer 
nossas exigências junto 
à comunidade interna-
cional, que são os inves-
timentos próprios desse 
grande acordo para sal-
var o planeta", afirmou.

O senador minei-
ro considerou a COP26 
como uma “grande opor-
tunidade” para alinhavar 
a questão. “Conversamos 
muito sobre a importante 
parceria que existe entre 
Brasil e China em diver-
sos aspectos de desenvol-
vimento. E os dois países 
têm a plena compreensão 
de que este processo de 
desenvolvimento precisa 
estar alinhado com as 
regras ambientais, e a 
China tem nos auxilia-
do dentro da lógica de 
que o Brasil para ter o 
desenvolvimento e para 
preservar as nossas flo-
restas e o nosso meio 
ambiente, precisa se valer 
dos investimentos neces-
sários para isso”, disse.

Congresso - O presi-
dente do Senado elogiou 
a China pelos investi-
mentos feitos nos pro-
jetos de energia eólica e 
solar, áreas de interesse 

do Brasil, e pelo lança-
mento do mercado de 
carbono, que estabelece 
um limite de volume de 
gases de efeito estufa 
que as empresas podem 
lançar. Projeto semelhan-
te sobre o tema tramita 
no Congresso Nacio-
nal. Além disso, Pacheco 
destacou que o Senado 
possui, desde 2004, o 
Grupo Parlamentar Bra-
sil-China, com o intuito 
de estabelecer coopera-
ção entre as duas nações. 

“As negociações são 
feitas pelo Executivo, por 
meio do Ministério do 
Meio Ambiente, mas o 
Congresso brasileiro, no 
entanto, fiscaliza, acom-
panha e tem suas próprias 
posições. Portanto, esse 
primeiro encontro nosso 
na COP26, com o alto 
representante da China 
sobre questões climáti-
cas, foi muito proveitoso 
dentro da linha de que 
nós temos que estabe-
lecer essa cooperação 
recíproca com um impor-
tante parceiro comercial 
nosso que é a China”, 
declarou Rodrigo Pa-
checo. (Crédito imagem: 
Presidência do Senado 
Federal / Divulgação).

Expo 2020 - realizada entre 1º de outubro de 2021 a 31 de 
março de 2022, em razão da pandemia -, representa expectativa 

de negócios nos Emirados Árabes

Novos investimentos, 
inovação e busca por 

projetos mais sustentáveis 
levam empresários e 

empresas mineiras a Dubai

A atração de novos inves-
timentos, inovação tecnológi-
ca, projetos sustentáveis e atu-
alização de temas para maior 
competitividade dos negócios 
vai levar mais de 200 partici-
pantes a uma missão nos Emi-
rados Árabes Unidos, entre 
os dias 12 e 20 de novembro.

A delegação, dirigida 
pelo Centro Internacional 
de Negócios da FIEMG, vai 
identificar parceiros e trocar 
iniciativas de tecnologia com 
visitantes da Expo Dubai, que 
acontece dos dias 1º de outu-
bro de 2021 a 31 de março de 
2022. Na visita a Dubai, os 
empresários terão chance de 
fazer contato com grandes ex-
periências de tecnologia e sus-
tentabilidade, como visitar a 
Masdar City, que promete ser 
a mais sustentável do mundo.

"É uma oportunidade 
para ver o que está acontecen-
do na vanguarda do mundo em 
termos de inovação tecnológi-
ca e sustentabilidade e poder 
conectar essas soluções com 
a nossa indústria. Os indus-
triais mineiros vão poder se 
atualizar em seus respectivos 
setores, fazer negócios, além 
de levar uma parte da nossa 
cultura para o evento", afirma 
Flávio Roscoe, presidente da 
FIEMG. Ele reforça que ino-
vação e desenvolvimento de 
tecnologia são marcas predo-
minantes no DNA da indústria 
brasileira e das instituições 
que a representam. O Brasil 
é um dos países de destaque 
da exposição, que vai mostrar 
obras arquitetônicas e ino-
vações tecnológicas de mais 
de 190 países representados 
em seus pavilhões e espera 
receber 25 milhões de visi-
tantes ao longo de seis meses.

Em área de 3,7 mil m², 
o Pavilhão Brasil terá a Sus-
tentabilidade como tema e 
vai destacar a diversidade 
brasileira, o potencial agríco-
la, industrial e tecnológico. A 
Exposição Minas Gerais vai 
apresentar, entre os dias 17 e 
25 de novembro, o "Projeto 
Imagem". No espaço, repre-
sentantes do estado vão levar 
um pouco da história de Minas 
Gerais, sua cultura e sua culi-
nária, assim como produtos e 
serviços com visão do futuro.

R e p r e s e n t a n t e s  d a 
CBMM, líder mundial na 
produção e comercialização 
de produtos de Nióbio, vão 
visitar a Masdar City durante 
a viagem, buscando opor-
tunidades para os projetos 
da Companhia ao redor do 

mundo. Focada em soluções 
verdes e que têm a sustentabi-
lidade como principal caracte-
rística, a cidade está localiza-
da no meio do deserto e tem 
a meta de tornar-se neutra em 
CO2. "Minas Gerais é o maior 
produtor mundial de nióbio, 
que é um grande aliado para 
a inovação e competitividade 
das indústrias. Identificar 
novos parceiros e tecnologias 
nessa área é de ampla impor-
tância para o nosso segmen-
to", lembra Flávio Roscoe.

CBMM na Expo Du-
bai - Elemento chave para 
o futuro, o nióbio possibilita 
a concepção de materiais 
avançados para a constru-
ção de cidades mais inteli-
gentes, da infraestrutura à 
geração de energia. Neste 
contexto, a CBMM está de-
dicada ao desenvolvimen-
to de soluções tecnológicas 
que ajudem as indústrias de 
diversos segmentos a su-
perarem desafios com mais 
eficiência e sustentabilidade.

A companhia participa-
rá da missão nos Emirados 
Árabes com o objetivo de 
compartilhar as mais recentes 
evidências ligadas a duas me-
gatendências globais: desma-
terialização no setor de infra-
estrutura e eletrificação, com 
tecnologias de nióbio para 
baterias de íons de lítio. Estu-
dos apontam que a utilização 
de aço microligado ao nióbio 
na construção de prédios, 
viadutos e pontes garante 
redução de até 20% do uso de 
recursos naturais e matérias-
-primas, como o próprio aço, 
além de resultar em projetos 
mais seguros e resistentes.

"Temos diversos exem-
plos de construções icôni-
cas com Nióbio ao redor do 
mundo, como a ponte de 
Millau, a mais alta do mun-
do, localizada na França, ou 
a ponte Zandhazen, a mais 
longa da Europa, localizada 
nos Países Baixos. Em Pe-
quim, na China, o edifício 
Zun Tower, um dos mais altos 
do planeta, com 528 metros, 
é duas vezes mais resistente 
a abalos sísmicos do que um 
prédio convencional, graças à 
utilização de aço microligado 

ao nióbio em sua estrutura", 
explica Leonardo Silvestre, 
gerente de desenvolvimen-
to de mercado da CBMM.

Já na frente de mobilida-
de elétrica, a CBMM conta 
com mais de 40 projetos 
em parceria com universida-
des, institutos de pesquisa e 
empresas ao redor do mun-
do para o desenvolvimento 
de baterias de íons de lítio 
com nióbio. "Essas baterias 
contam com características 
exclusivas de recarga ul-
trarrápida, em menos de 10 
minutos; mais estabilidade, 
com menor risco de explosão; 
e maior vida útil", explica Ro-
gério Ribas, gerente de pro-
dutos de baterias da CBMM.

Como parte de seu plano 
de novos negócios, a CBMM 
anunciou, recentemente, in-
vestimentos em duas startups 
para acelerar inovações em 
baterias com tecnologia de 
nióbio. A Echion, startup 
britânica, está dedicada ao 
desenvolvimento de aplica-
ções para o setor automotivo; 
enquanto a Battery Streak, 
startup norte-americana, está 
focada na utilização de óxido 
de Nióbio em baterias para 
equipamentos eletrônicos e 
drones. A CBMM investe 
anualmente cerca de R$ 200 
milhões em seu programa de 
tecnologia, sendo R$ 140 mi-
lhões destinados à siderurgia e 
R$ 60 milhões a baterias. Com 
perspectiva de diversificar seu 
mercado de atuação, a compa-
nhia prevê que, em 2030, 25% 
de sua receita seja representa-
da por produtos para baterias.

SERVIÇO: Expo Dubai 
2021/2022 - Data: 1º de outu-
bro de 2021 a 31 de março de 
2022 - Tema: "Conectando 
Mentes, Criando o Futuro: 
Oportunidade, Sustentabili-
dade, Mobilidade" - Países 
com pavilhões: 191 - Área: 
438 hectares - Expectativa 
de visitantes: 25 milhões - 
Delegação de Minas Gerais: 
Apoio: Gerdau, Tacom e 
Sebrae / Patrocínio: CM-
BMM | Niobium e Codemge 
+ Gov de Minas Realiza-
ção: FIEMG e Governo MG. 
(FIEMG - Federação das 
Indústrias de Minas Gerais).
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Moda/Gerais

Flávio Roscoe, presidente da Fiemg (Foto: Sebastião Jacinto / divulgação)

Desfi le da SkaziA bolsa em pele & pelo de Cellso Afonso

MW: 
REAQUECIMENTO

A feira Minas Trend 
aconteceu no Expominas 
de Belo Horizonte, em 
clima de recomeço. Essa 
nova fase de restauração 
da moda mineira estava 
no mix de marcas exposi-
toras, com a surpreenden-
te ampliação das grifes 
de acessórios entre os 80 
estandes distribuídos em 
vestuário, calçados + bol-
sas e jóias + bijuterias.

O segmento de rou-
pas, contudo, continua 
sendo o mais procurado 
pelos compradores e é o 
disseminador das tendên-
cias – neste caso, para o 
Inverno 2022. De fato, a 
maioria dos lojistas - con-
vidados pelo evento (com 
passagens e hospedagens) 
procurou o vestuário para 
comprar. Nesse aspecto, o 
segmento mais buscado foi 
a moda festa – para alegria 
da turma fashion mineira, 
que é craque no assunto. 
E foi nessa moda elabo-
rada que a feira brilhou.

No quesito extra-
-fashion, a sinalização de 
retomada dos negócios 
no setor, em Minas, foi a 
grande força da feira – pois 
era algo ansiosamente es-

perado pelo mercado. Con-
forme afi rmou o presidente 
da Fiemg, Flávio Roscoe, 
essa 26ª edição da Minas 
Trend "contribuiu para 
trazer o reaquecimento que 
o setor precisava". A feira 
é promovida pela entidade.

Com uma pegada pre-
sencial e virtual (isto é, 
phygital) o evento teve 
o mérito de manter e até 
potencializar seu propó-
sito primordial – que é 
unir a indústria, compra-
dores e expositores. Em 
resumo, uma vitória da 
nossa indústria da moda.

• O acesso virtual à fei-
ra, para compras no atacado, 
continua até o fi nal do mês

TOP 5
Dando uma circulada 

pelos estandes da feira 
mostrou que a criação con-
tinua sendo o motor, com 
maior potência na moda 
mineira. No vaivém ali, a 
moda-festa da Arte Sacra, 
com a riqueza de detalhes 
habituais e inovação em 
linha mais limpa e des-
pojada. Nas estampas, o 
destaque foi para a coleção 
de Victor Dzenk, onde o 
roxo e laranja criam um 
clima romântico e também 
ousado em vestidos am-

plos. O toque artesanal da 
Libertees garantiu frescor 
e um pouco de ‘relax cria-
tivo’ às vitrines da feira. 
Já a riqueza de bordados, 
e um toque oriental, fi cou 
por conta da UH Premium. 
Nos acessórios, o destaque 
fi cou com as bolsas na li-
nha pele & pelos da marca 
Cellso Afonso – como 
sempre, super criativa, 
bem desenvolvida e pro-
duto com alta qualidade.

ANIMAÇÃO
Como já é tradicional 

na Minas Trend, o toque 
especial da feira veio da 
expô na entrada do pavi-
lhão e de eventos parale-
los. No caso da exposi-
ção, o Davi Leite montou 
‘looks’ em cores vibrantes 
para trazer um clima de re-
novação, esperança e fé na 
moda mineira. Nos eventos 
paralelos, o grande desta-
que foi o desfi le-disco da 
Skazi, em animação total 
de uma discoteca – sob o 
tema ‘Let’s Dance Studio 
93’. Muito brilho, cores 
fortes (destaque para o 
verde, ‘hot color’ do mo-
mento), decotes, aberturas, 
plumas, paietês e mil deta-
lhes revelando todo o po-
tencial criativo da marca.

Wagner Penna
Fotos: Divulgação

Saldo total de empregos no segmento em 2021 supera 200 mil

Micro e pequenas 
empresas responderam por 

mais de 80% do saldo de 
empregos em Minas Gerais 

no mês de setembro
Oito em cada 10 pos-

tos de trabalho abertos em 
Minas Gerais em setembro 
foram criados pelas mi-
cro e pequenas empresas 
(MPE). O segmento fechou 
o mês com um saldo de 25 
mil vagas, total 5,5 vezes 
maior que o das médias e 
grandes empresas (MGE). 
É o que mostra o levan-
tamento realizado pelo 
Sebrae Minas com base 
nos dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do 
Ministério da Economia. 
No acumulado do ano, o 
saldo total de empregos 
nas MPE mineiras supera 
200 mil vagas. O setor de 
Serviços lidera a geração 
de empregos no segmento 
no período (78 mil), se-
guido pelo Comércio (47 
mil), Indústria (42 mil), 
Construção Civil (28 mil) 
e Agropecuária (6 mil). 

Somente em setembro, 
o saldo de empregos nas 
MPE teve uma queda de 
aproximadamente 13% 
em relação a agosto. Já 
no comparativo com se-
tembro de 2020 houve um 
aumento em torno de 7%. 
Serviços manteve a média 
de 45% do saldo total de 
empregos nas MPE em se-
tembro, com 11 mil postos 
gerados naquele mês. Na 
sequência fi caram a Indús-
tria (6 mil), Comércio (5 
mil), Construção Civil (3 
mil) e Agropecuária (-179). 

Belo Horizonte (5,5 
mil), Uberlândia e Conta-
gem (1,1 mil cada) segui-
ram com os maiores saldos 
de empregos nas MPE em 
setembro. Salinas, no Nor-
te de Minas, Iturama, no 
Triângulo, e São Gonçalo 
do Rio Abaixo, na região 
central do estado, foram os 

municípios com o menor 
saldo naquele mês: -60, 
-49 e -45, respectivamente. 
A maioria dos contratados 
pelo MPE em setembro fo-
ram homens, com um saldo 
de 13 mil vagas ocupadas, 
contra 11 mil preenchidas 
pelas mulheres. Os jovens 
entre 18 e 24 anos respon-
deram por quase metade 
do saldo total de empregos 
nas MPE em setembro. 

3º trimestre positivo 
- O balanço de empregos 
nas MPE foi positivo no 
terceiro trimestre, tan-
to na comparação com o 
segundo trimestre deste 
ano quanto em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. “O segmento teve 
um saldo superior a 81 mil 
vagas no terceiro trimestre, 
um crescimento superior 
a 50%, tanto em relação 
a 2020, quanto quando 
comparado ao segundo tri-
mestre deste ano”, informa 
Gabriela Martinez, analista 
de Inteligência Empre-
sarial do Sebrae Minas. 

MEI também cresce
- O número de microem-
preendedores individuais 
(MEI) em Minas Gerais 
chegou a 1.442.119 em se-
tembro, o que corresponde 
a 11% do total de MEI do 
país. No ano, o saldo acu-
mulado de novos MEI no 

estado é de 164.205. O MEI 
é o trabalhador por conta 
própria que se legaliza 
como pequeno empresário. 
Representa mais de 60% 
dos negócios de pequeno 
porte em Minas Gerais. 

Considerando apenas 
o saldo de formalizações 
no terceiro trimestre deste 
ano, o crescimento foi 
de 3,29% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. Já em números 
absolutos, o total de MEI 
em Minas Gerais aumen-
tou 17% quando compa-
rado ao fi nal do terceiro 
trimestre de 2020. “A reto-
mada de várias atividades 
no estado favoreceu esse 
crescimento, além, é claro, 
do MEI representar uma 
opção de renda, seja ela 
complementar ou não”, 
destaca Gabriela Martinez. 

As cinco atividades 
com o maior número de 
formalizados como MEI 
foram as de cabeleireiro/
manicure/pedicure, co-
mércio varejista do ves-
tuário e acessórios, obras 
de alvenaria, promoção 
de vendas e lanchonetes/
casas de chá/sucos e simi-
lares. Juntas, elas reúnem 
383.727 MEI ou 27% do 
total de MEI em Minas 
Gerais. (Assessoria de 
Imprensa Sebrae Minas).
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Opinião/Gerais
Couve-fl or colorida é 

atração em Itatiaiuçu, na 
região Central de Minas

A zona rural do mu-
nicípio de Itatiaiuçu, na 
região Central de Minas 
Gerais, tem ganhado 
um visual diferente. O 
produtor de hortaliças 
Ronaldo Neves decidiu 
reservar em suas hortas 
um pequeno espaço para 
testar novas variedades 
de couve-flor. Em vez 
das tradicionais cores 
branca ou creme, elas os-
tentam colorações vivas, 
como roxo, alaranjado 
ou verde-limão. “Co-
nheci em feiras em São 
Paulo e no Sul do Bra-
sil. Achei interessante e 
comprei as sementes. O 
fornecedor disse que elas 
vêm da Holanda, lá na 
Europa. Sou apaixonado 
por couve-fl or e brócolis 
e achei que os clientes 
iriam gostar da novida-
de”, conta o agricultor.

Embora existam va-
riedades adaptadas a 
diversos climas, a oferta 
em Minas Gerais é maior 
nos meses de julho a 
outubro. Bruno Bran-
dão, extensionista da 
Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Ru-
ral do Estado de Minas 
Gerais (Emater-MG) em 
Itatiaiuçu, elogiou a ini-
ciativa do agricultor Ro-
naldo Neves, de procurar 
oferecer um produto di-
ferenciado no mercado.

Mas o extensionista 
alerta que a couve-fl or 
é uma hortaliça delica-
da e o tempo chuvoso 
tende a deixar a planta 
mais suscetível a do-
enças provocadas por 
fungos e bactérias. Com 
a chegada das chuvas 
de primavera e verão 
fi ca mais difícil encon-
trar couve-fl or com boa 
qualidade nos mercados 

e feiras. O município 
de Itatiaiuçu tem cerca 
de 130 hectares planta-
dos com couve-fl or, com 
uma produção anual mé-
dia de 3,9 mil toneladas.

De acordo com Ro-
naldo Neves, a inovação 
com a couve-fl or colori-
da, apesar de despertar 
a atenção da clientela, 
ainda não tem resultado 
em agregação de valor 
à sua produção. “Todo 
mundo acha interessante, 
bonito, mas na hora de 
comprar reclamam do 
preço maior”, afi rma. Na 
unidade de Contagem da 
Ceasa Minas, no dia 5 de 
outubro, o produto era 
negociado entre R$ 10 e 
R$ 20, por caixa com seis 
unidades. O preço varia 
em função da qualidade 
e tamanho da hortali-
ça, que é classifi cada no 
centro atacadista como 
“comercial” ou “extra”.

Nutritiva - Além de 
saborosa e com visual 
atraente, a couve-fl or tem 
diversas propriedades 
nutricionais. De acor-
do com informações da 
Embrapa Hortaliças, a 
infl orescência (ou seja, 
o conjunto das flores, 
popularmente chamada 
de cabeça) é rica em 
cálcio e em fósforo e 
contém ainda vitaminas 
B9, B12 e C. Por conter 
muitas fi bras, que pro-

movem maior saciedade, 
e baixo teor calórico, é 
indicada para quem faz 
dietas para emagrecer.

A couve-fl or perten-
ce à família das brás-
sicas (Brassicaceae), a 
mesma do brócolis, do 
repolho e da couve co-
mum, além de diversos 
outros vegetais, como 
o rabanete, a rúcula e a 
mostarda. Na hora da 
compra, observe se a ca-
beça está bem compacta, 
com cor uniforme e sem 
manchas escuras, que são 
sinais de deterioração.

Para quem pretende 
cultivar a couve-fl or, as 
orientações da Emater-
-MG são de plantar nos 
canteiros as mudas já for-
madas, com espaçamento 
de 50 centímetros entre as 
fi leiras e entre as plantas. 
O início da colheita, após 
a semeadura, acontece 
entre 90 e 100 dias. E, é re-
comendado fazer a rotação 
de culturas, em uma mes-
ma área, com cenoura e be-
terraba. Esse procedimento 
reduz a incidência de pra-
gas e doenças. Para mais 
informações sobre o cul-
tivo dessa e de outras hor-
taliças, consulte o Plantão 
Técnico da Emater-MG. O 
e-mail é: atende@emater.
mg.gov.br (Assessoria de 
Comunicação da Emater-
-MG - Jornalista respon-
sável: Miriam Fernandes).

Produtor conheceu as variedades em feiras de São Paulo e do Sul do Brasil

América-TO cede 
empate para o Boston 
City aos 49 minutos

Por Humberto Barbosa

Numa partida que pro-
duziu dois gols no primei-
ro tempo, aos 12 de pênalti 
em Magalhães, cobrado 
por Tatá, o América abriu 
o placar. Aos 34 minutos, 
Manoel empatou para o 
Boston. A equipe Améri-
ca de Teófi lo Otoni aos, 
42 minutos do segundo 
tempo, numa cobrança de 
Júnior Lemos, foi cabece-
ada por Carciano, rebatida 
pelo goleiro Mateus, fi cou 
fácil para o zagueiro Feli-
pe Augusto fazer o gol de 
desempate. Aos 49 minu-
tos quando o cronômetro 
media os acréscimos, o 
atacante Jordan que entrou 
no lugar de Luiz, acabou 
com as alegrias america-
nas, colocando um balde 
de água fria na cabeça de 
todos. O placar apontou 
América 2 x 2 Boston.

Árbitro foi Wagner 
Ferreira de Souza. O Amé-
rica jogou com Robert, 
Marcell, Felipe Augusto, 
Carciano, Mateus Andra-
de, Rafi nha (Mateus Gon-
zaga), Magalhães (João 
Henrique), Junior Lemos, 

Jefferson, Tatá (Vitor Ra-
fael) e Tarick Alexan-
dre (Maycon). O técnico 
Marco Antônio Milagres, 
suspenso, foi substituído 
pelo seu auxiliar Rômu-
lo Gama. O Boston City 
de Manhuaçu empatou 
fora de casa com Mateus, 
Danilo, Marcelo, Mar-
celo, Luiz (Jordan), Air-
ton (Emerson), Hendell, 
Thiago, Rafael, Manoel 
(Gustavo), Carioca e Yan. 
O técnico de Manhua-
çu é Ricardo Drubscky.

Durante a partida foi 
divulgado pela mídia, que 
o jogo de domingo pas-
sado contra Manchester 
em que o América venceu 
por 1 x 0, gol de Júnior 
Lemos, corre o risco de ser 
anulado, por conta de uma 
liminar do Tribunal da Jus-
tiça Esportiva assinado por 
Guilherme de Carvalho 
Doval, sob alegação de 
invasão de campo e pro-
vocado infl uência externa 
de resultado. Em situações 
semelhantes, habitualmen-
te o clube infrator perde 
o mando de campo e faz 

outra partida em campo 
neutro. O árbitro foi quem 
orquestrou a confusão. 
Marcou um pênalti para 
o Manchester e depois 
por influência dos auxi-
liares, voltou atrás, o que 
gerou protestos do Man-
chester e ação policial.

Com os resultados 
dos dois jogos: América 2 
x 2 Boston e Manchester 1 
x 0 Contagem, a próxima 
e última rodada terá dois 
jogos no sábado, dia 13, 
às 15 horas. Contagem 
x América na cidade de 
Ouro Branco e Boston 
x Betis em Manhuaçu. 

A classifi cação atual 
é a seguinte: 1º Man-
chester (14), 2º Contagem 
(13) 3º - América (12) 4º 
- Boston (10) e 5º - Betis 
(1). Ainda não tem parecer 
resolutivo sobre o recurso 
do Manchester, contra o 
América. Os 15 clubes fo-
ram divididos em três gru-
pos com cinco times cada. 
Classifi cam os dois primei-
ros lugares de cada grupo 
mais dois melhores classi-
fi cados no terceiro lugar.

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

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 
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Segurança Pública
 Condutor inabilitado foge 

da PM e pratica direção 
perigosa em Teófilo Otoni

Polícia Militar apreende 
motocicleta usada em 

crime em CatujiHomem é preso por posse 
ilegal de armas de fogo 
na zona rural de Catuji

No sábado (06/11), a 
Polícia Militar foi infor-
mada que um veículo VW 
Gol de cor branca, placa 
do município de Ladainha, 
com três indivíduos suspei-
tos, havia passado na Rua 
Rachid Handere, no Bairro 
Bela Vista, sentido centro/
bairro, em alta velocidade.

Em patrulhamento 
pelo bairro, a PM depa-
rou com o veículo na Rua 
Dinamarca, na Vila Betel, 
quando os militares tenta-
ram fazer a abordagem, o 
condutor desobedeceu à 
ordem de parada, fez brus-
camente uma manobra em 
ré, cantando pneus, tentan-
do jogar o veículo contra 
os policiais. Segundo a po-
lícia, logo após, o condutor 
fugiu sentido bairro/centro 
em altíssima velocidade, 
passando em todos os cru-
zamentos e ruas do bairro, 
praticando direção peri-
gosa, colocando em risco 
a vida de pedestres e pes-

No sábado (06/11), 
a Polícia Militar foi in-
formada que um homem 
teria sido alvejado a tiros 
na Rua 1º de Maio, centro, 
em Catuji. No local, os 
militares depararam com 
Guilherme Rodrigues da 
Silva, de 23 anos, caído no 
chão, já sem vida. Isolaram 
o perímetro e acionaram a 
perícia técnica, que após 
realizar os trabalhos de 
praxe, o corpo foi removi-
do ao IML de Teófilo Otoni 
para necropsia. A perícia 
constatou no corpo da ví-
tima, 3 orifícios de entrada 
causados por projéteis de 
arma de fogo, sendo um 
no peito, um no pescoço 
e um no punho esquerdo.

Testemunhas ocula-
res disseram que a vítima 
estava em via pública, 
nas imediações de sua 
casa, e após discutir com 
um cidadão, foi alvejado 
a tiros, tendo o autor fu-
gido com seu comparsa 
na garupa de uma moto-
cicleta de cor preta, com 
escapamento barulhento, 
sentido à parte baixa da 
cidade. As testemunhas 
identificaram os dois ocu-
pantes da motocicleta e 
disseram que minutos 
antes houve uma briga 

soas que estavam no local.
Com acompanhamen-

tos das motos patrulhas e 
outras viaturas da PM, o 
condutor acessou a BR-
116 em alta velocidade, 
e ao tentar fugir pela Rua 
Soares da Costa o veículo 
foi alcançado e os ocu-
pantes abordados, sendo 
identificados e qualifica-
dos na ocorrência: o con-
dutor D.R.S. de 23 anos, 
os passageiros W.R.R., 28 
anos, e V.A.S., 27 anos, 
todos moradores de Teófilo 
Otoni, e segundo a polícia, 
com passagem pela justiça 
por práticas de crimes.

Com os homens foi 
localizada a quantia de 
R$1.656,00 em dinhei-
ro, além de três aparelhos 
celulares que tocavam o 
tempo todo. O veículo foi 
apreendido por falta de 
licenciamento, pelo con-
dutor praticar direção pe-
rigosa e não ser habilitado, 
e foi rebocado a um pátio 
credenciado. Os envolvi-
dos tiveram seus direitos 
constitucionais resguarda-
dos e foram conduzidos à 
delegacia de Polícia Civil, 
para as medidas de polícia 
judiciária. (Informações: 
PMMG/ Foto: Divulgação).

entre a vítima e os autores 
em outro local, sendo essa 
a motivação do crime.

Os policiais fizeram 
diversas diligências e le-
vantamentos para tentar 
localizar e prender os au-
tores em flagrante, sendo 
localizado um deles que 
negou envolvimento no 
crime, mas assumiu ter se 
envolvido numa briga com 
a vítima minutos antes em 
local diverso do homicí-
dio, e disse que guardou 
a motocicleta na casa de 
um amigo, após tomar 
conhecimento que estava 
sendo procurado pela PM.

Segundo ele, a mo-
tivação da briga se deu 
porque a vítima teria ba-
tido no seu cavalo, que 
deu um coice no amigo 

do autor (também suspei-
to) que estava colocando 
ferradura no animal, ini-
ciando uma discussão, 
que evoluiu para amea-
ças, tendo a vítima saído 
do local. As testemunhas 
afirmaram que esse autor 
preso estaria conduzindo a 
motocicleta e o outro autor 
foi quem teria efetuado 
os disparos, mas o se-
gundo não foi localizado.

O preso em flagrante 
teve garantidos seus di-
reitos constitucionais e foi 
conduzido à delegacia de 
Polícia Civil de Teófilo 
Otoni, juntamente com 
dois celulares apreendidos, 
sendo um dele e outro da ví-
tima, para as providências 
de polícia judiciária. (In-
formações/Foto: PMMG).

Homem é morto a tiros 
no Bairro Joaquim Pedrosa, 

em Teófilo Otoni
O crime ocorreu na 

noite de sábado (06/11), 
na Rua José Inocêncio, 
Bairro Joaquim Pedrosa, 
em Teófilo Otoni. A Po-
lícia Militar foi acionada 
e no local os militares 
depararam com Sérgio 
Soares Tolentino, de 
62 anos (Foto), caído no 
chão, vítima de disparos 
de arma de fogo, aciona-
ram o SAMU, e o médi-
co da equipe atestou o 
óbito da vítima no local.

Os militares isola-
ram e preservaram o 
local, acionaram a pe-
rícia técnica da Polí-
cia Civil, que após os 
trabalhos de praxe, o 
corpo foi encaminhado 
ao IML para necrop-
sia. A perícia informou 
que a vítima foi atin-

gida por três disparos de 
arma de fogo, um na boca, 
um na região abdominal 
e um no braço direito.

Uma testemunha in-
formou que estava den-
tro de um bar junto com 
Sérgio Soares,  e  que 
após ele atender uma 
ligação telefônica saiu 
do bar, em seguida ela 

A Polícia Militar de-
sencadeou uma operação, 
no sábado (06/11), para 
averiguar uma denúncia 
anônima oriunda do Dis-
que Denúncia Unificado 
(DDU 181), informando 
que um cidadão estaria na 
posse de armas de fogo 
dentro de sua residência, 
na Comunidade Fulgên-
cio, zona rural de Catuji.

No local, os milita-
res fizeram contato com 
o morador, que após ser 
cientificado sobre o teor 
da denúncia, disse que não 
possuía armas de fogo, 
mas depois confessou ter 
uma espingarda polveira 
no seu quarto, autorizando 
a entrada da PM, e a arma 
foi localizada junto com 
materiais para recarga.

Ainda durante as bus-

cas foram localizados mais 
uma espingarda polveira, 
01 cartucho intacto ca-
libre 44, e um cartucho 
deflagrado calibre 38. O 
homem, segundo a polí-
cia, que já tem passagens 
pelo mesmo crime, foi 
preso e conduzido à dele-
gacia de Polícia Civil de 
Teófilo Otoni, junto com 
os materiais apreendidos

A Polícia Militar res-
salta que, o DDU 181 
continua sendo uma im-
portante ferramenta à dis-
posição da comunidade 
ordeira, que pode ficar 
tranquila, porque o sigilo é 
absoluto e a identidade do 
denunciante é preservada. 
(Informações/Foto: tenen-
te Thalles Dohler Schut-
te, Cmt. 232ª Cia PM).

ouviu alguns disparos 
de arma de fogo. Ao 
sair para verificar o 
que havia ocorrido, se 
deparou com Sérgio 
caído na via pública.

Populares que es-
tavam nas imediações, 
disseram que um indi-
víduo trajando camisa 
vermelha e bermuda 
escura fugiu correndo 
do local pela Rua José 
Inocêncio, sentido alto 
do Bairro Joaquim Pe-
drosa. O aparelho celu-
lar da vítima foi apre-
endido e entregue na 
delegacia de Polícia Ci-
vil. Outros pertences da 
vítima foram entregues 
a um parente. A Polícia 
Civil investiga autoria 
e motivação do crime. 
(Foto: Divulgação).

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
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Publicação Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PA-
RAÍSO/MG - Aviso de Inexigibilidade de Licitação 
- Processo Licitatório no 127/2021 - Processo de Ine-
xigibilidade no: 007/2021 - Objeto: Produção de show 
artístico, em palco, ao vivo da “Banda Lambasaia”, Em 
favor da empresa: R. MOURA MOTA EVENTOS - ME, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o no 
35.550.529/0001-63. Valor Contratação: R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais). Fundamento Legal: Artigo 25, In-
ciso III da Lei no 8.666/93 e suas alterações. Município 
de Padre Paraíso/MG, 08 de Novembro de 2021. Diego 
Ferdinando Mendes Oliveira. Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO - Processo Licitatório no 126/2021. Processo 
de Inexigibilidade no: 006/2021. Objeto: Produção de 
show artístico, em palco, ao vivo da “Banda Falaman-
sa”, Em favor da empresa: FALAMANSA PRODU-
ÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - EPP, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o no 04.245.571/0001-
47. Valor da Contratação: R$ 135.000,00 (Cento e trinta 
e cinco mil reais). Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso 
III da Lei no 8.666/93 e suas alterações. Município de 
Padre Paraíso/MG, 08 de Novembro de 2021. Diego 
Ferdinando Mendes Oliveira. Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO - Processo Licitatório no 125/2021 - Processo 
de Inexigibilidade no: 005/2021 - Objeto: Produção de 
show artístico, em palco, ao vivo do artista “Zannynho 
e Banda”, Em favor da empresa: FAZA PRODUÇÕES E 
ENTRETENIMENTOS LTDA - ME, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o no 29.050.874/0001-
35. Valor da Contratação: R$ 17.000,00 (Dezessete mil 
reais). Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso III da Lei 
no 8.666/93 e suas alterações. Município de Padre Pa-
raíso/MG, 08 de Novembro de 2021. Diego Ferdinando 
Mendes Oliveira. Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

SINDICATO DO COMÉRCIO DE TEÓFILO 
OTONI - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO – Em obediência ao Estatuto Social da 
Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo presente 
Edital fi cam convocados todos os representados quites e 
no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 24 de novembro de 2021, 
às 14:00h (quatorze horas), em sua sede social à Rua 
Padre Virgulino, 484 – Centro, Teófi lo Otoni, Estado de 
Minas Gerais para tratar da seguinte ordem do dia: a) Exa-
minar, discutir e deliberar sobre a Proposta Orçamentária 
para o exercício fi nanceiro do ano de 2022. b) Examinar, 
discutir e deliberar sobre Retifi cativo Orçamentário do 
exercício de 2021. Caso não haja comparecimento legal, 
a referida Assembleia será instalada em segunda convo-
cação às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos), deste 
mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número de 
convocados presentes. Teófi lo Otoni, 09 de novembro de 
2021. Iesser Anis Lauar – Presidente.
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UniDoctum

UniDoctum inaugura Clínica 
Odontológica em Teófilo Otoni

O Centro Uni-
v e r s i t á r i o 
Doctum de 
Teófilo Oto-

ni (UniDoctum) inaugu-
rou na manhã de sábado 
(23/10/2021), a Clínica 
Odontológica no Campus 
São Jacinto, com 15 con-
sultórios individuais, para 
atender à população carente 
da cidade e região. Um am-
biente amplo, climatizado, 
a clínica escola oferece todo 
o conforto aos estudantes 
que vão desempenhar suas 
aulas práticas, orientados 
e acompanhados por pro-
fessores altamente capa-
citados, e às pessoas que 

precisam do atendimento.
O reitor do UniDoc-

tum, dr. Roberto Fully 
esteve presente no evento 
e destacou que o Centro 
Universitário Doctum tem 
a missão de propagar pes-
quisa, ensino e extensão, 
não só em Teófilo Otoni, 
mas pelos vales do Mucuri 
e Jequitinhonha. “Investi-
mento maciço em período 
de pandemia, para fazer o 
primeiro curso de odonto-
logia de Teófilo Otoni ter a 
primeira clínica autorizada 
a funcionar, e nós termos 
uma capacidade de atender 
um expressivo número 
da população”. Fully in-

forma que, em cinco dias 
de pré-inscrições para fa-
zer triagem da população 
de baixa renda que pode 
ser atendida, foram mais 
de 650 procuras, e nesta 
data os trabalhos já co-
meçaram efetivamente.

O Reitor ressalta que 
a Doctum tem dois pila-
res: compromisso social 
e mérito acadêmico. “Nós 
queremos ter os melhores 
estudantes, para ter os me-
lhores formados. Nós que-
remos ter o compromisso 
de entender que a educação 
é a transformadora do meio 
onde ela está”. A turma 
mais antiga está cursando o 

6º período de odontologia, 
vão se formar no ano que 
vem. “Nós temos centenas 
de alunos, sabemos que 
vamos entregar a toda 
essa região, profissionais 
de alto gabarito, para me-
lhorar a saúde da popula-
ção”, garantiu o Reitor.

Ele ressalta que o Cen-
tro Universitário Doctum 
tem o melhor quadro docen-
te de odontologia da região, 
e no evento teve o privilégio 
de receber grandes profissio-
nais da área. Nesta data tam-
bém foram inaugurados e 
lançados os cursos de atuali-
zação e de pós-graduação. A 
estrutura permite esse avan-

ço. À reportagem do Diário 
Tribuna, o Reitor enfatizou 
ainda os trabalhos sociais 
que têm à frente o Cen-
tro Universitário Doctum.

“Isso é uma missão 
nossa. O professor Cláudio 
Leitão que é presidente do 
Conselho, e o professor 
Pedro Leitão que é o Pre-
sidente Executivo, esse é 
um DNA que eles sempre 
exigiram de nós. O conhe-
cimento não pode ficar 
preso nas quatro paredes 
aqui, ele tem que atingir 
a sociedade. Nós temos 
que pegar tudo que temos 
aqui, o capital intelectual 
com meu corpo docente 

e discente, e levar para 
comunidade. Podem ter 
certeza, os vales do Mu-
curi e Jequitinhonha têm 
muita coisa boa que vamos 
levar para a comunidade, 
que vai impactar forte-
mente a vida de todos”.

A clínica odontológica 
tem uma parceria com o 
instituto social da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Teófilo Otoni, o ICETAS, 
e vai fazer também uma 
parceria com a prefeitu-
ra municipal. Link para 
inscrição no programa de 
tratamento odontológico: 
bit.ly/odontounidoctum 
(Fotos: Diário Tribuna).

Momento do corte da fita inaugural da clínica odontológica na Doctum Teófilo Otoni Centro Universitário Doctum tem o melhor quadro docente de odontologia da região 

Coordenador do Curso de Odontologia do UniDoctum, 
professor Hadonys Toscano Dutra

Vice-Prefeito de Teófilo Otoni, dr. Éder Detrez fez 
pronunciamento durante inauguração da clínica

Reitor do UniDoctum, professor Roberto Fully, que fez o 
pronunciamento e abertura oficial do evento  


