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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

15ª RPM promove curso de 
capacitação para militares 

atuarem no GEPAR
Na segunda-fe i ra 

(08/11), teve início em Teófi-
lo Otoni, o treinamento com-
plementar do curso especial 
de policiamento em área 
de risco (GEPAR). O curso 
terá a duração de 04 dias e 
tem por objetivo capacitar 
os policiais militares para 
executarem o policiamento 
em áreas de risco. Página 6

Presidente da AMUC, Vavá 
Neiva se reúne com o 

comandante da 15ª Cia PM 
Rodoviária, major Navarro

O  p r e s i d e n t e  d a 
AMUC, e prefeito da ci-
dade de Caraí, dr. Héber 
Neiva “Vavá”, se reuniu na 
segunda-feira (08/11), com 
o comandante da 15ª Com-
panhia de Polícia Militar 
Rodoviária de Teófilo Oto-
ni, major Marley Navar-
ro, para alinhar parcerias, 
buscando avançar mais, 
visando a segurança e pro-
teção dos cidadãos e cida-
dãs da região, Página 8

Cia. Luna Lunera apresenta 
espetáculo “E ainda assim 
se levantar” no Programa 

Trilha Cultural BDMG

Completando 20 anos de trajetória, a Cia. Luna Lunera apresentou, de forma virtual, o 
seu novo espetáculo mais recente, “E Ainda Assim se Levantar”. Com direção de Isabela 
Paes, o ponto de partida para a criação do espetáculo foi o projeto de pesquisa “a potência da 
precariedade”, que durante todo o processo de criação levantou questões que buscam iden-
tificar como podemos encontrar força em situações de iminente esgotamento... Página 2

FIEMG faz homenagem a 
Guilherme Santana Lopes 

Gomes, novo diretor da ANM

A FIEMG concedeu uma homenagem ao novo diretor da Agência Nacional de 
Mineração (ANM), Guilherme Santana Lopes Gomes, na sede da instituição, em Belo 
Horizonte, na noite de sexta-feira (22/10). Guilherme é servidor de carreira e foi nome-
ado para ocupar uma das cinco cadeiras da direção do órgão de regulação. Ele é o único 
representante de Minas Gerais na agência. A solenidade foi conduzida pelo presidente 
da FIEMG, Flávio Roscoe, e contou com as presenças de vários convidados. Página 3
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Cidade
Cia. Luna Lunera 

apresenta espetáculo “E 
ainda assim se levantar” 

no Programa Trilha 
Cultural BDMG

Comple tando  20 
anos de trajetória, a Cia. 
Luna Lunera apresentou, 
de forma virtual, o seu 
novo espetáculo mais re-
cente, “E Ainda Assim se 
Levantar”. Com direção 
de Isabela Paes, o ponto 
de partida para a criação 
do espetáculo foi o proje-
to de pesquisa “a potência 
da precariedade”, que du-
rante todo o processo de 
criação levantou questões 
que buscam identificar 
como podemos encontrar 
força em situações de imi-
nente esgotamento, pes-
soal, social ou político.

As apresentações, 
que contaram com tradu-
ção em Libras, ocorreram 
no dia 05 de novembro, 
sexta-feira, às 17h, de 
forma gratuita, no canal 
Youtube @InstitutoCul-
turalInCena. Nos dias 06 
e 07 de novembro, sábado 
e domingo, às 20h, de 
forma gratuita, no canal 
Youtube @cialunalunera.

Selecionado para a 
Trilha Cultural, um edital 
de circulação de grupos e 
coletivos de circo, dança 
e teatro patrocinado pelo 
BDMG Cultural, o espe-
táculo iria ser apresenta-
do presencialmente nas 
cidades de Teófilo Otoni, 
Ipatinga e Sete Lagoas. 
Devido à pandemia do 
coronavírus que acome-
teu o mundo em março 
de 2020, a Cia. se apre-
sentou de forma remota, 
mas manteve o vínculo 
com essas cidades, por 
meio de bate-papos, após 
as apresentações, sobre 
o espetáculo e o fazer 
teatral. No dia 05 de 
novembro, o bate-papo 
foi com o In-Cena Insti-
tuto Cultural, de Teófilo 
Otoni, em parceria com 
o FESTTO. Já no dia 
06 de novembro, o bate-
-papo foi com a Hibridus 
Dança, de Ipatinga. Por 
fim, no dia 07 de no-
vembro, o bate-papo foi 
com a Preqaria Cia. de 
Teatro, de Sete Lagoas.

Sobre o espetáculo 
- Com atuação de Ander-
son Luri, Cláudio Dias e 
Letícia Castilho, o espe-
táculo aposta na recon-
figuração da proposta de 
história, personagens e 
cenário para dar lugar à 
potência dos corpos como 
principal instrumento de 

criação. “Queremos ab-
dicar da teatralidade para 
encontrar o que o teatro 
possui de mais potente: a 
possibilidade de explorar-
mos atravessamentos que 
só acontecem na copresen-
ça”, explica Isabela Paes.

O espetáculo promo-
ve um encontro mediado 
por três pessoas: um ho-
mem jovem, uma mulher 
e um homem maduro. O 
Homem Jovem parece 
sempre estar no caminho 
certo, rumo ao sucesso, à 
realização. Mas, na pró-
pria corrida sem tréguas, 
sente que se perdeu no 
fundo de tanto otimismo 
e certeza. Todos os dias, 
ele tem vontade de chorar. 
Tenta entrar em contato 
com o menino que pede 
colo dentro dele. Tenta 
quebrar a máscara de ferro 
moldada para esse homem.

A Mulher não con-
segue identificar ao certo 
de onde vem o cansaço. 
Cansada de ter que provar 
tudo o tempo todo. Can-
sada de ter que ser forte 
para conseguir ser ouvida. 
Cansada de ter que mostrar 
que não quer ser objeto de 
desejo. Cansada de chorar 
todos os dias. Mas ela 
também não vai desistir. 
Seria como perder-se de si 
mesma. Encontra no outro, 
no jogo, nesse encontro 
aqui e agora e em sua 
própria voz as faíscas que 
a reacendem. Sabe que é 

preciso defender a alegria.
O Homem Maduro 

sempre ia à frente, mas está 
cansado da luta, cansado 
dos golpes. Parece difícil 
continuar sendo artista, 
gay, ativista, mas ele não 
sabe ser outra coisa senão 
ele mesmo. A caminhada 
foi longa e sente a idade, 
o corpo envelhecendo, as 
inúmeras derrotas. Pensa 
em desistir. Não consegue 
nem mais chorar. A morte 
ronda. Mas para ele tal-
vez não tenha outra saída, 
enquanto estiver vivo vai 
insistir em viver. Insiste 
pelo toque. Tocam-se os 
tambores. Renasce pela 
música, mas sabe que a 
cada dia deverá renas-
cer novamente, insistir.

Como encontrar for-
ças para seguir em frente? 
Como manter a esperança 
e o desejo com todas as 
ameaças no futuro? Como 
ainda ajudar e ouvir o ou-
tro quando se está prestes 
a cair? Como continuar 
quando nossos corpos não 
aguentam mais? Como po-
demos encontrar o que nos 
une quando as lembranças 
que voltam expressam o 
que nos dividiu profunda-
mente? Como fazer teatro 
quando a palavra se tornou 
perigosa? Não temos res-
postas, mas sabemos que 
não vamos desistir. (Infor-
mações/Foto: assessoria 
de comunicação Instituto 
Cultural In-Cena/ Paula).

Percurso da antiga estrada 
de Ferro Bahia-Minas 

inspira nova rota turística 
em Minas Gerais

Com belas paisagens 
e muita história, o Vale 
do Mucuri, localizado no 
Nordeste mineiro, nas di-
visas com Bahia e Espírito 
Santo, tem um grande 
potencial turístico a ser 
explorado. Uma das inicia-
tivas para estimular o de-
senvolvimento do setor na 
região é a criação da Rota 
Bahia-Minas, que tem 
como principal atrativo 
a antiga Estrada de Ferro 
Bahia-Minas (EFBM), que 
ligava, num percurso de 
578 quilômetros, a cidade 
de Araçuaí, no Vale do Je-
quitinhonha, ao arraial de 
Ponta de Areia, próximo à 
cidade de Caravelas, no sul 
da Bahia. O trajeto, repleto 
de histórias e belezas natu-
rais, poderá ser percorrido 
em grupos organizados, 
não mais de trem, já que 
a ferrovia foi desativada 
há 55 anos, mas de bici-
cleta, a pé ou de carro. 

O projeto é liderado 
pelo Sebrae Minas e já 
conta com a adesão de 
prefeituras de cinco mu-
nicípios: Novo Cruzeiro, 
Ladainha, Poté, Teófilo 
Otoni e Carlos Chagas. 
“Percebemos que o tu-
rismo em nossa região 
tem um potencial enorme. 
Temos uma boa recep-
ção e acredito que muitas 
pessoas virão de diversos 
lugares para nos visitar”, 
declara o prefeito de Teófi-

lo Otoni, Daniel Sucupira. 
A expectativa é que, 

até o próximo ano, a Rota 
Bahia-Minas e seus pontos 
de apoio estejam prepa-
rados para recepcionar 
os turistas. Os municí-
pios de Novo Cruzeiro, 
Ladainha, Poté, Teófilo 
Otoni e Carlos Chagas já 
realizaram atividades ex-
perimentais para testar e 
avaliar os pontos de apoio, 
serviços e atrativos da rota. 

“Ainda há interven-
ções que os municípios 
devem fazer ao longo da 
rota, como limpeza de 
algumas áreas, sinalização 
turística e manutenção 
de patrimônios. O tra-
jeto original da estrada 
férrea era de 578 km, 
mas nesta primeira fase 
do projeto, o roteiro vai 
de Novo Cruzeiro, dis-
trito de Queixada, até 
Carlos Chagas”, explica 
o analista do Sebrae Mi-
nas Jeferson Rodrigues 
Batalha. Segundo ele, a 
criação da Rota Bahia-
-Minas vai contribuir 
para aquecer o turismo 
regional e gerar oportu-
nidades para os pequenos 
negócios localizados ao 
longo do percurso original 
da antiga estrada férrea. 

No mês passado, o 
Sebrae Minas promoveu 
um encontro em Teófilo 
Otoni reunindo lideranças 
dos municípios envolvidos 

e amantes do cicloturismo 
que torcem para que o pro-
jeto seja sucesso na região. 
“Pedalar pela Bahia-Minas 
e escutar as histórias são 
resgates fantásticos de 
cultura e beleza natural”, 
disse a psicóloga Natália 
Andrade Guedes. Para a 
administradora Karla Na-
varro, a rota vai atrair tam-
bém amantes da natureza. 
“A gente sempre passa por 
essa estrada e tem expe-
riências novas, pois tem 
uma paisagem que muda 
muito de acordo com a 
estação do ano”, afirmou. 

Bahia-Minas - A Es-
trada de Ferro Bahia-Mi-
nas teve sua construção 
iniciada em 1882, e em 
1966 suas atividades fo-
ram encerradas. A linha 
férrea foi construída com 
o objetivo de transportar 
madeira, principalmente, 
dormentes, até os portos 
baianos para exportação. 
A Bahia-Minas e seus trens 
ligavam inúmeros municí-
pios nos dois estados e era o 
caminho dos mineiros para 
o mar, tendo a sua última 
estação no distrito de Pon-
ta de Areia. Somente em 
1898 a ferrovia chegaria a 
Teófilo Otoni, e em 1918, 
a Ladainha. | (Prefácio Co-
municação / William de Je-
sus - Assessor de Imprensa 
- Sebrae Minas / Regional 
Jequitinhonha e Mucu-
ri / Teófilo Otoni/MG).

Iniciativa liderada pelo Sebrae Minas visa estimular o turismo, a 
geração de negócios e o desenvolvimento econômico no Vale do Mucuri
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Gerais
Na COP26, Rodrigo 
Pacheco afirma que 

Brasil precisa combater o 
desmatamento ilegal

Glasgow - O presi-
dente do Congresso Na-
cional, senador Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), de-
fendeu durante encontro, 
nesta segunda-feira (8), 
com John Murton, en-
viado do Reino Unido à 
Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudan-
ças Climáticas de 2021, 
em Glasgow, na Escócia, 
a necessidade de o Bra-
sil agir de forma mais 
contundente em relação 
ao desmatamento ilegal 
no país, em especial na 
Amazônia, mas desta-
cou as ações feitas pelo 
Congresso Nacional na 
preservação do meio 
ambiente e a necessidade 
do cumprimento das leis 
vigentes sobre o tema. 

“É fundamental nós 
reconhecermos e fazer-
mos a mea culpa de um 
problema grave que te-
mos no Brasil, que é o 
do desmatamento ilegal 
da Amazônia e das nos-
sas florestas. É eviden-
te que esse problema 
existe, e nós precisamos 
reconhecê-lo e apresen-
tar os mecanismos de 
solução. Então, foi uma 
conversa muito franca, 
em que assumimos pelo 
Senado Federal os com-
promissos legislativos 
de acompanhamento, 

inclusive, da gestão fei-
ta pelo governo fede-
ral em relação ao com-
bate ao desmatamento 
ilegal. Leis, nós temos, 
mas precisamos fazer 
cumprir a lei no Brasil, 
evitando que haja esse 
desmatamento”, afirmou. 

Por outro lado, o se-
nador mineiro solicitou ao 
enviado do Reino Unido à 
COP26 a contribuição nas 
negociações para a efe-
tivação de compromisso 
firmado pelo Acordo de 
Paris, no qual os países 
desenvolvidos façam o re-
passe de cerca de R$ 100 
bilhões para que as na-
ções em desenvolvimento 
possam implementar as 
políticas necessárias para 
a preservação do meio 
ambiente. Pacheco clas-
sificou a compensação 
financeira como funda-
mental e, sobretudo, justa 

para o Brasil e outros paí-
ses nessa mesma situação. 

“É uma lógica sim-
ples, matemática, contá-
bil, de direito e de diplo-
macia que tem se busca-
do estabelecer aqui na 
COP26. Portanto, o diálo-
go é o caminho para essas 
soluções e, obviamente, 
para o cumprimento dos 
compromissos. O fato é 
que a preservação am-
biental está na consciên-
cia da sociedade brasi-
leira, das entidades, das 
instituições e, quando há 
essa consciência, fica fá-
cil ter as soluções. Porque 
a partir de agora é invocar 
a tecnologia, a pesquisa, a 
inovação, os investimen-
tos necessários para que 
essa realidade se concre-
tize”, avaliou o presiden-
te do Senado. (Crédito 
da imagem: Presidência 
do Senado/Divulgação).

Evento contou com a presença do presidente da FIEMG, Flávio 
Roscoe; da presidente da Federação das Indústrias do Espírito 

Santo (FINDES), Cristhine Samorini; de sindicalistas e deputados 

FIEMG faz homenagem a 
Guilherme Santana Lopes 

Gomes, novo diretor da ANM

A FIEMG concedeu 
uma homenagem ao novo 
diretor da Agência Nacio-
nal de Mineração (ANM), 
Guilherme Santana Lopes 
Gomes, na sede da institui-
ção, em Belo Horizonte, na 
noite de sexta-feira (22). 
Guilherme é servidor de 
carreira e foi nomeado 
para ocupar uma das cin-
co cadeiras da direção do 
órgão de regulação. Ele é 
o único representante de 
Minas Gerais na agência.

A solenidade foi con-
duzida pelo presidente da 
FIEMG, Flávio Roscoe, e 
contou com as presenças 
do vice-presidente da Re-
gional Vale do Jequitinho-
nha da FIEMG, José Bal-
bino Maia de Figueiredo; 
da presidente da Federação 
das Indústrias do Espírito 
Santo (FINDES), Cris-
thine Samorini; além de 
presidentes de sindicatos 
da mineração e deputa-
dos estaduais e federais. 
Guilherme recebeu uma 
comenda da FIEMG e foi 
homenageado por Roscoe.

“Precisamos de pesso-
as dispostas a mudarem a 
realidade. Desde o início 
eu não tive dúvida de que 
Guilherme era a nossa 
melhor opção. Estamos 
felizes e ele já começa a 

fazer diferença no setor 
minerador. Os desafios 
são grandes e muitas ve-
zes faltam pessoas com 
coragem para fazer o que 
tem que ser feito. Quando 
você muda algo, você in-
comoda. Contamos com 
a sua coragem para fazer 
o que é certo, que é o 
que você tem feito na sua 
caminhada”, declarou o 
presidente da FIEMG.

Lopes Gomes agrade-
ceu as homenagens e afir-
mou que pretende trabalhar 
pela celeridade no setor de 
mineração. O novo diretor, 
que se formou em Enge-
nharia de Minas pela Uni-
versidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), e tem atu-
ação há 16 anos na ANM, 
defendeu a importância da 
regularização dos empreen-
dimentos que estão irregu-
lares ao invés de somente a 
punição. “Se tem algo que 
o setor da mineração pode 
contar comigo é a celeri-
dade. O negócio é produzir 
mais. Quanto mais produ-
zir, mais o país vai pros-
perar”, disse Guilherme.

A presidente da FIN-
DES, Cristhine Samorini, 
que também apoiou a no-
meação de Guilherme à 
cadeira na ANM, afirmou 
que a entrada do gestor 

irá trazer benefícios ao 
setor da mineração. “As 
palavras de coragem dele 
são de extrema importân-
cia principalmente para 
os estados de Minas e 
Espírito Santo, que sozi-
nhos representam 92% da 
exportação no Brasil na 
atualidade. O caminho é, 
realmente, regularizar e 
não só punir”, disse. Cris-
thine também celebrou a 
parceria com a FIEMG, na 
pessoa de Roscoe. “É um 
super parceiro, que enfren-
ta e propõe as discussões 
na CNI (Confederação 
Nacional da Indústria)”.

“Nós queremos que 
você tenha uma boa ges-
tão. Estaremos na retaguar-
da para fazer o que você 
precisar na mineração de 
Minas”, afirmou o pre-
sidente do Sindicato da 
Indústria Mineral do Esta-
do de Minas Gerais (SIN-
DIEXTRA), Luís Márcio 
Vianna. O 1º vice-presi-
dente do Sindirochas Espí-
rito Santo, Tales Machado, 
declarou que é uma alegria 
homenagear Guilherme. 
“Estamos na empreitada 
dele. É corajoso e o Bra-
sil está ganhando com a 
entrada do Guilherme. As 
colocações dele sempre fo-
ram retas”, disse. (FIEMG)
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Gerais
Como funciona o 

comércio no feriado de 
15 de novembro

A Fecomércio MG 
informa que o comércio 
em Minas Gerais, no 
âmbito da área inorga-
nizada para o segmento 
atacadista e varejista de 
gêneros alimentícios, 
está autorizado a con-
vocar o empregado para 
trabalhar no feriado da 
Proclamação da Repú-
blica (15/11). Os empre-
sários devem observar as 
disposições da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
(CCT), que se encon-
tra no site da entidade.

Para utilizar a mão 
de obra dos seus funcio-
nários nesse feriado, as 
empresas deverão obter 
o Certificado de Ade-
são ao Sistema Especial 
para Trabalho em Fe-
riado. Esse documento 
se encontra disponível 
na Área da Empresário. 
Essas empresas também 
precisarão efetuar o pa-
gamento da Taxa para 
Funcionamento e Tra-

balho em Feriados, con-
forme previsto na CCT.

Além disso, as em-
presas terão que efetuar 
o pagamento de gratifica-
ção no valor de R$ 59,49 
(cinquenta e nove reais 
e quarenta e nove centa-
vos), ao empregado que 
trabalhar nesse dia, inde-
pendentemente da dura-
ção da jornada, a título de 
alimentação, sem nature-
za salarial. O empregador 
ainda precisará conceder 
uma folga compensató-
ria em até 60 dias após 
o respectivo feriado. A 

gratificação deve ser paga 
com a folha de pagamen-
to de novembro de 2021.

Empresas represen-
tadas por sindicato di-
verso deverão consul-
tar a respectiva CCT ou 
entidade sindical que as 
representam, no que se 
refere à autorização para 
o trabalho nesse feriado. 
Para obter mais informa-
ções sobre as Convenções 
Coletivas de Trabalho, 
envie um e-mail para 
juridico@fecomerciomg.
org.br. (Assessoria de Im-
prensa Fecomércio MG).

Fecomércio MG orienta empresários sobre a autorização para convocar 
empregado para trabalhar no dia da Proclamação da República

De acordo com sindicato da categoria (Sinfazfisco-MG), lei 
exige manutenção dessas administrações fazendárias

Fechamento de unidades 
fazendárias gera protestos

O fechamento de de-
zenas de administrações 
fazendárias do Estado em 
municípios do interior 
será tema de audiência 
pública na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais 
(ALMG) nesta quarta-
-feira (10/11/21), a partir 
das 9h30. A reunião será 
realizada pela Comissão 
de Participação Popular, 
no Auditório do andar SE. 
De acordo com o deputado 
Professor Cleiton, autor 
do requerimento para a 
realização da audiência 
pública, o objetivo é obter 
esclarecimentos a respeito 
das preocupações rela-
tadas pelo Sindicato dos 
Servidores da Tributação, 
Fiscalização e Arrecada-
ção do Estado de Minas 
Gerais (Sinfazfisco-MG).

Em ofício encami-
nhado ao gabinete parla-
mentar, o presidente do 
Sinfazfisco, Hugo René 
de Souza, afirmou que 
dezenas de administra-
ções fazendárias do inte-
rior já foram fechadas “na 
prática”, sem autorização 
legal, com a devolução de 
prédios, desmantelamento 
de estrutura e transferência 
de servidores para outras 
cidades. O sindicalista 
argumenta que essa de-
sativação das unidades 
fazendárias vai contra as 

disposições da Lei 23.304, 
de 2019, sancionada já 
pelo atual governador, que 
garante a manutenção de 
administração fazendária 
em toda cidade com arre-
cadação superior a R$ 12 
milhões no ano anterior.

Alerta - O presidente 
do Sinfazfisco argumenta 
que já alertou o gover-
no sobre a ilegalidade da 
desativação das unidades 
fazendárias e também so-
bre a necessidade de con-
tratação de pessoal para 
garantir o funcionamento 
adequado dos serviços. No 
entanto, os alertas e apelos 
teriam sido ignorados, em 
um comportamento que, 
na sua avaliação, mostra 
apenas “absoluta falta de 
diálogo, insensibilidade 
e falta de compromisso”.

"O que vemos atual-
mente nas administrações 

fazendárias é um quadro 
escasso de funcionários e 
a sobrecarga em unidades 
que absorvem trabalho de 
outras, algo que prejudica 
o atendimento rápido e 
célere dos contribuintes 
e interessados. O debate 
será uma oportunidade 
para líderes do gover-
no, federações e sindi-
catos discutirem estraté-
gias e consequências do 
possível fechamento das 
administrações fazendá-
rias", afirmou o depu-
tado Professor Cleiton.

Já confirmaram par-
ticipação na audiência 
pública o secretário de 
Estado da Fazenda, Gus-
tavo Barbosa; o subse-
cretário de Estado da Re-
ceita Estadual, Osvaldo 
Scavazza; e o presiden-
te do Sinfazfisco, Hugo 
de Souza, entre outros.

Assembleia Legislativa de Minas Gerais se ilumina 
de azul para conscientizar sobre a pneumonia

O Palácio da Incon-
fidência, sede da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), ficará 
iluminado de azul desta 
segunda-feira (08/11/21) 
até o domingo (14). O 
Novembro Azul é uma ho-
menagem ao Dia Mundial 
da Pneumonia, celebra-
do no próximo dia 12. O 
Parlamento mineiro rece-
beu da Associação Crôni-
cos do Dia a Dia pedido 
para aderir à campanha.

A participação da 
ALMG faz parte do pro-
grama Laços da Consci-
ência, que reúne ações de 
sensibilização sobre temas 
afetos ao bem-estar social 
e à saúde dos mineiros. O 
programa associa causas 
a meses e cores, que são 
utilizadas para iluminar 
a sede do Parlamento. A 
conscientização sobre a 

necessidade de preven-
ção e de busca de trata-
mentos para a pneumonia 
tornou-se especialmen-
te importante durante a 
pandemia de Covid-19, 
já que ambas as doen-
ças atingem, em especial, 
o sistema respiratório.

A infecção respira-
tória aguda causada pela 
pneumonia pode ser fatal, 
em especial em crianças 
de até 5 anos e em idosos 
com mais de 70 anos. Em 
2020, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância 
(Unicef) publicou relatório 
segundo o qual a pneumo-
nia mata mais de 800 mil 
crianças todos os anos. O 
número é maior do que 
o de óbitos causados por 
doenças como malária, 
sarampo e diarreia juntos. 

Calcula-se, ainda, que 
anualmente cerca de 4,2 

milhões de crianças, em 
124 países de baixa e mé-
dia rendas, ficam com a 
oxigenação extremamente 
baixa por causa da do-
ença. Segundo a Unicef, 
mesmo antes do início da 
pandemia, muitos desses 
países já enfrentavam uma 
enorme falta de sistemas e 
suprimentos de oxigênio. 
O problema se agravou 
com o surgimento da Co-
vid-19, já que os infecta-
dos pelo novo coronaví-
rus muitas vezes também 
precisam de tratamentos 
contra a baixa oxigenação.

Tudo isso faz com que 
a pneumonia seja con-
siderada a infecção que 
mais mata no mundo. Para 
preveni-la, é necessário 
manter o sistema imuno-
lógico saudável, com boa 
alimentação, exercício 
físico regular e hábitos de 

A audiência pública foi solicitada pelo deputado Professor 
Cleiton - Arquivo ALMG - Foto: Guilherme Dardanhan

Iluminação do Palácio da Inconfidência a partir desta segunda-feira (8) faz parte do programa Laços da Consciência

O Novembro Azul é uma homenagem ao Dia Mundial da Pneumonia 
(Arquivo ALMG - Foto: Guilherme Dardanhan)

higiene. Além disso, é im-
portante tratar as doenças 
concomitantes, vacinar-se 
anualmente contra a gri-
pe e imunizar-se também 

contra o pneumococo, que 
causa a pneumonia, quando 
houver indicação médica.

Data – A gravidade 
da doença fez a Organi-

zação Mundial de Saú-
de (OMS) propor o Dia 
Mundial da Pneumonia 
para aumentar a conscien-
tização sobre a doença.
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Opinião/Gerais

Alfabetização digi-
tal para EJA - O proje-
to Alfabetização Digital, 
uma iniciativa da Escola 
Municipal Assis Brasil, 
em Governador Valadares, 
oferece novas possibilida-
des de aprendizado para os 
estudantes com mais de 15 
anos que não aprenderam a 
ler ou escrever. A iniciati-
va, que é multidisciplinar, 
une o desenvolvimento 
da educação básica com o 
da informática. O projeto, 
que é o primeiro segmento 
do Ensino Fundamental 
na educação de jovens e 
adultos, visa ajudar estu-
dantes com idade a partir 
de 15 anos a desenvolverem 
leitura e escrita. As aulas 
acontecem uma vez por 
semana e, desde setem-
bro, em formato presen-
cial. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Programa de apoio 
aos MEIs - Para apoiar e 
assessorar os microempre-
endedores individuais do 
município, a administração 
de Coronel Fabriciano lan-
çou na terça-feira, 09, o pro-
grama Mais MEI Fabricia-
no. A iniciativa é viabilizada 
por meio de uma parceria 
fi rmada entre o município 
e o projeto de extensão do 
curso de Administração da 
Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), cam-
pus de Governador Valada-
res, detalhou o governo. A 
abertura será no auditório 
Maria Angélica Nunes, na 
prefeitura, a partir das 19h. 
Cerca de 60 microempre-
endedores já foram pré-
-selecionados para partici-
par do programa, que vai 
apresentar ferramentas de 
gestão e acompanhar os ne-
gócios dos participantes du-
rante um ano gratuitamente. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Obras adiadas - A nova 
previsão é que as obras no 
Aeroporto Regional do Vale 
do Aço, em Santana do Pa-
raíso, sejam concluídas no 
fi m de novembro, conforme 
foi informado pelo Depar-
tamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais. Desde maio 
deste ano que o aeroporto 
está fechado, ofi cialmente, 
à espera da conclusão das 
obras na pista para retomar 
suas operações. Inicial-
mente, a previsão era que 
a remodelagem da pista e 
pátio de aeronaves no ter-
minal fossem entregues em 

agosto, de acordo com o que 
foi divulgado pelo governo 
estadual, porém, esse prazo 
foi adiado para setembro, 
em seguida para outubro 
e agora para novembro. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

JF atinge 100% das 
chuvas previstas - O acu-
mulado de chuvas em Juiz 
de Fora no ano de 2021, 
considerando o período 
entre janeiro e outubro, 
alcançou exatos 100% do 
total previsto pela média 
histórica do Instituto Na-
cional de Meteorologia 
(Inmet), que leva em consi-
deração o comportamento 
das precipitações na cidade 
nos últimos 30 anos. Foram 
contabilizados, nestes dez 
meses, 1.147 milímetros 
de chuvas, apenas 3,5 mi-
límetros a mais do que o 
previsto. O que parece ser 
uma condição confortável, 
dada a crise hídrica que 
preocupa em todo o país, 
na verdade, esconde um ce-
nário de alerta: a má distri-
buição das precipitações ao 
longo do período. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Hospital recebe ver-
ba - A Santa Casa de Mi-
sericórdia de Araxá já tem 
disponíveis R$2,5 milhões 
para investir na implanta-
ção da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Neonatal e 
Pediátrica, que vai contar 
com sete leitos para recém-
-nascidos e três leitos pe-
diátricos. Os recursos são 
resultados de uma emenda 
do senador Rodrigo Pa-
checo, presidente do Con-
gresso Nacional, e já fo-
ram depositados no Fundo 
Municipal de Saúde, que é 
administrado pela prefeitu-
ra de Araxá. O anúncio foi 
feito pelo diretor jurídico 
da Presidência do Sena-
do, Alexandre Silveira. Na 
ocasião, Silveira assumiu o 
compromisso de que traba-
lharia para que a verba esti-

vesse disponível ainda neste 
ano. (Correio de Araxá)

Decreto de liberdade 
econômica - O governador 
Romeu Zema acompanhou, 
na sede da Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL-BH), a 
cerimônia de assinatura 
de decretos de liberdade 
econômica por prefeitos 
de 29 municípios da Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), dentre 
eles a cidade de Caeté. A 
formalização do documento 
é uma ação que implementa 
as diretrizes do Minas Livre 
Para Crescer, programa do 
Governo de Minas, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econô-
mico (Sede), que busca a 
melhoria do ambiente de 
negócios, com foco na des-
burocratização e simplifi ca-
ção de processos, além de 
contar com o apoio de em-
preendedores e instituições. 
(Jornal Opinião – Caeté)

Alunos voltam ao cam-
pus - Alunos de 22 cursos 
da Universidade Federal de 
Juiz de Fora retornaram às 
aulas presenciais na quarta-
-feira, 03. Para maior parte 
dos estudantes, o período 
ainda está sendo realizado 
por meio do ensino remoto, 
mas, a partir de novembro, se 
inicia de forma híbrida com a 
oferta de disciplinas práticas, 
teórico-práticas e/ou estágios 
obrigatórios. A expectativa da 
UFJF é que cerca de 1.500 
alunos retornem aos dois 
campi, em Juiz de Fora e Go-
vernador Valadares. De acor-
do com a UFJF, uma série de 
protocolos de biossegurança 
foram adotadas para evitar a 
contaminação pela Covid-19. 
Entre eles, a obrigatoriedade 
do uso de máscaras e equi-
pamentos de proteção indi-
vidual (EPIs), distanciamento 
social, remanejamento dos 
espaços e turmas. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Rede de Notícias

Peixinhos que aprenderam 
a nadar com os pais

Lideranças políticas que 
deixaram legados 

esportivos em Teófi lo Otoni

Por Humberto Barbosa

Da família Haueisen 
Freire tem muita gente que 
contribuiu com o esporte, 
tanto dentro como fora de 
campo. As três irmãs Maria 
José (ex-prefeita), Hilda (di-
retora escolar) e Júlia (histo-
riadora), deixaram grandes 
legados na educação, que 
estimulam todas as ativida-
des esportivas. O engenheiro 
Dr. Júlio Haueisen Freire, 
diretor do antigo DNER, 
ajudou muito na construção 
do Estádio Laércio Costa 
do Concórdia, e foi um dos 
diretores da Liga de Despor-

tos. Ilustramos essa família 
com dois craques de futebol: 
Aloísio e Gilberto Haueisen. 
Quatro pessoas citadas já 
faleceram: Maria José, Hilda, 
Júlia e Gilberto Haueisen. 
Uma conceituada família 
de estrangeiros radicada 
há muitos anos na cidade.

Pery Lavall casou com 
dona Norma Campos, foi 
diretor dos Correios e presi-
dente do Automóvel Clube: 
grande incentivador para 
construir a sede campestre, 
hoje com espaços esportivos. 
Casal teve dois fi lhos que jo-

garam bola: Lubé (atacante) 
e Pivete (goleiro). Armando 
e Carlos Henrique nunca 
praticaram. Lúcia casou com 
o atleta Ricardo Hollerbach 
(Cadinho), Soraia é dentista 
e Cristina médica. Antô-
nio do Rosário casou com 
dona Celeste Laval, tiveram 
os filhos: Cuca Laval (jo-
gou pouco), Rodrigo Cocó 
(bom em futsal), Claudio 
(excelente futsalista). Os 
dois irmãos, Antônio e Pau-
lo Vasconcelos do Rosário 
fundaram em Teófi lo Otoni 
o jornal O Norte de Minas.

Estão tirando o Améri-
ca de uma crise e tentando 
retorná-lo à primeira divisão 
do futebol mineiro. Repa-
ginando nossa história polí-
tica, achamos prefeitos que 
estenderam as mãos para o 
esporte. O fazendeiro Pedro 
Martins Abrantes eleito duas 
vezes para prefeito em 1946 
e 1947, naquela época o man-
dato era de apenas um ano, 
juntou-se aos empresários 
Alberto de Lima Rodrigues 
e José Bernardo de Almeida 
para fundar a Rádio Teófi lo 
Otoni Ltda, um braço forte 
para toda a comunidade, in-
clusive para o esporte.

O médico Dr. Petrônio 
Mendes de Souza, prefeito 
em 1955, foi conselheiro 
da Associação Técnica Es-

portiva Amadora. Na festa 
do centenário da cidade, o 
vice de Germano Augusto 
de Souza lançou a pedra 
fundamental para construir 
a Praça de Esportes. Uma 
verba de 1 milhão e 100 mil 
cruzeiros teria sido liberada 
pelo governo estadual para 
construir um estádio munici-
pal. O prefeito José Martins 
Prates (1937) foi conselheiro 
de uma liga e estava sempre 
presente em jogos de Minas 
Gerais. O prefeito Getúlio 
Neiva (eleito 1983 e 2001) 
criou uma competição espor-
tiva, com o nome Torneio de 
Verão, e jogou contra o time 
de atores da Rede Globo 
de Televisão. Edson Soares 
(1989 e 1987) participou de 
jogos benefi centes. Doutores, 

Aloísio Haueisen Claudio LavallGilberto Haueisen

Sidônio Ottoni (1953) e Luiz 
Boali (1963 e 1971) jogaram 
no Esparadrapo, time dos mé-
dicos. Wander Lister (1977) 
recebeu o atleta Garrincha.

Cerca de 50 prefeitos 
de 1910 a 2021, nenhum 
deles conseguiu construir 
um estádio municipal, capaz 
de participar de competições 
esportivas oficiais. Muitos 
campinhos de várzea foram 
construídos. Nassri Mattar 
construiu o estádio e a sede 
social do América, Laércio 
Costa o do Concórdia e Dr. 
Júlio Laender, o campo do 
Frimusa. Os campos: Zezé 
Mercedinha, Marapampu-
lha, Turma 37, Pindorama, 
Boiadeiro e vários outros não 
atendem às recomendações 
ofi ciais. Na verdade, colégios 
esportivos como, Alternativa, 
Fair Play, Olimpo, Arena, Tá 
na Área são alugados para 
o futebol society. Tarcirlei 
e Sucupira revitalizaram o 
América, criaram um canal 
alternativo de TV do clube 
e vem levantando o vôlei 
americano, pode ser que 
antes de deixar a prefeitura 
em dezembro de 2022, faça 
o estádio municipal.

Prefeito Getúlio Neiva com o 
ator Ewerton de Castro

Prefeito José Martins com a 
torcedora Zely Knnuffer
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Segurança Pública
GEPAR do 19º Batalhão 

apreende drogas e prende 
uma mulher em Teófilo Otoni 

Homem é preso por porte 
ilegal de arma de fogo na 

cidade de Pedra Azul 

Polícia Militar apreende 
pés de maconha no Bairro 

Jardim São Paulo

PM prende homem com 
drogas e dinheiro no 
Bairro Teófilo Rocha

O Grupo Especial de 
Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 19º 
Batalhão de Polícia Mili-
tar de Teófilo Otoni de-
sencadeou uma operação 
no Bairro Manoel Pimenta 
“Morro do Eucalipto”, 
na sexta-feira (05/11), e 
prendeu um mulher que 
cumpria prisão domiciliar, 
e em sua residência foram 
encontrados e apreendidos 
drogas. As equipes, Tático 
Móvel e moto recobrimen-
to atuaram na ocorrência.

Materiais: 42 pinos 
mais 01 porção de subs-
tância análoga à cocaína, 
24 tabletes médios mais 
01 bucha e 02 porções de 
substância análoga à ma-

Teófilo Otoni - Du-
rante operação da Polí-
cia Militar na sexta-feira 
(05/11), no Bairro Jardim 
São Paulo, em Teófilo Oto-
ni, a equipe Tático Móvel 
do 19º Batalhão, prendeu 
um homem pela prática do 
crime de tráfico de drogas, 
e apreendeu: 14 pés de 
maconha, 04 buchas mais 
01 porção de maconha, 
e R$ 620 em dinheiro. O 
preso e os materiais apre-
endidos foram encaminha-

conha, 42 pedras de subs-
tância análoga ao crack, 
uma balança de precisão, 
100 saquinhos plásticos 
usados para acondicionar 
droga, e uma mochila. A 

mulher junto com os ma-
teriais apreendidos foram 
encaminhadas à delegacia 
de Polícia Civil. (Assesso-
ria de comunicação orga-
nizacional do 19º BPM).

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da 
delegacia de Pedra Azul, 
ao realizar diligências em 
área considerada como zona 
quente da criminalidade 
(ZQC), prendeu, na sexta-
-feira (05/11), em flagrante 

por porte ilegal de arma de 
fogo, F.C.F., já conhecido 
no meio policial por di-
versas práticas criminosas.

Na ocasião, foi apreen-
dida uma arma de fogo, pis-
tola bereta, municiada. Equi-
pe - delegado de polícia: dr. 

Danilo Fernandes Souza. 
Investigadores: Catulio Gus-
mão, Sergio Peralta, Patrícia 
Porto, Thalita Moreira e 
Hudson Brito. Escrivã: Da-
niele Porto. (Informações/
Foto: assessoria de imprensa 
da PCMG, Teófilo Otoni).

dos para a delegacia de 
Polícia Civil. (Assessoria 

de comunicação organi-
zacional do 19º BPM).

15ª RPM promove curso de 
capacitação para militares 

atuarem no GEPAR
Na segunda-feira 

(08/11), teve início em 
Teófilo Otoni, o treina-
mento complementar 
do curso especial de 
policiamento em área 
de risco (GEPAR). O 
curso terá a duração de 
04 dias e tem por objeti-
vo capacitar os policiais 
militares para executa-
rem o policiamento em 
áreas de risco no Estado 
de Minas Gerais, com 
disciplinas voltadas para 
a filosofia de polícia 
Comunitária com mobi-
lização social, direitos 
humanos e prevenção ao 
uso de drogas, a preven-
ção e repressão criminal 
de forma qualificada.

Além da aula inau-
gural, os militares tive-
ram aula da Metodologia 
de Atuação GEPAR e 
Políticas de Prevenção 
à Criminalidade, com o 
sargento Amorim, mili-
tar mais antigo do GE-
PAR do 19º BPM, que 
apresenta um trabalho 
destacado na prevenção 
social no município. In-
tervenção em Conflito 
entre Quadrilhas, com 
o sargento Mikael, que 
apresenta importantes 
ações na desarticulação 
da principal quadrilha 
associada ao tráfico de 
drogas em Teófilo Oto-
ni. Imobilizações Táti-
cas, com o cabo Rhis, 
faixa marrom em Jiu 
Jitsu. Treinamento com 

arma de fogo, com o te-
nente Campelo, coman-
dante do Pelotão Táti-
co Móvel (da 74ª Cia.).

Estão participando 
do treinamento 30 po-
liciais militares lotados 
na 15ª Região de Polícia 
Militar e nas 04 unidades 

da 15ª RPM: 19º BPM 
(Teófilo Otoni), 44º BPM 
(Almenara), 24ª Cia PM 
Ind. (Nanuque) e 14ª Cia 
PM Ind. (Araçuaí). (In-
formações /Fotos: tenente 
Rafael Santos Cordei-
ro, coordenador do cur-
so GEPAR, 15ª RPM).

Teófilo Otoni - A Po-
lícia Militar realizou uma 
operação “Batida Poli-
cial”, no domingo (07/11), 
no Bairro Teófilo Rocha 
“Morro do Cemitério”, em 
Teófilo Otoni, tendo a equi-
pe de rádio patrulhamento 
do 19º Batalhão deparado 
com um cidadão na Rua 
Raul Rodrigues de Olivei-
ra, que ao perceber que se-
ria abordado tentou fugir e 
jogou uma sacola no chão.

Os militares verifi-
caram e constataram que 
dentro da sacola havia 06 
buchas de maconha e 03 
pedras de crack. Foi feita 
busca pessoal e encontra-
dos no bolso da bermuda 
do abordado, um pino 

com cocaína e R$236,85 
em dinheiro. Os materiais 
apreendidos foram enca-
minhados à delegacia de 
Polícia Civil para medidas 

cabíveis à polícia judiciá-
ria. Equipe: sargento Ne-
ves e cabo Diego. (Asses-
soria de comunicação or-
ganizacional do 19º BPM).
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013051 - WÉBERTON ANDRADE FARIAS, solteiro, maior, au-

xiliar de serviços gerais, nascido aos 29/03/1986, no Hospital São Lucas, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Ruth Soriano Nunes, 76, 
Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de HELVÉCIO GOMES 
FARIAS e GILSARA ANDRADE FARIAS; e GRAZIELE PEREIRA 
DIAS, solteira, maior, faxineira, nascido aos 28/08/1991, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Ruth 
Soriano Nunes, 76, Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
ANILTON FERREIRA DIAS e LAURINHA PEREIRA SERRA DIAS; 

013052 - PEDRO HENRIQUE FARIA PINHEIRO, solteiro, 
maior, profi ssional de educação física, nascido aos 13/06/1995, no 
Hospital São Vicente de Paulo, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Rua B, 58, Bairro Indaiá, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SÉRGIO 
FERREIRA PINHEIRO e ROSA HELENA FARIA PINHEIRO; e 
JHENNE SOUSA GUIMARÃES, solteira, maior, recepcionista, nascida 
aos 27/03/1995, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Avenida Alfredo Sá, 5180, Bairro São Cristóvão, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOVINO PEREIRA GUIMARÃES e 
IVONETE CARVALHO DE SOUZA GUIMARÃES; 

013053 - EDUARDO GERALDO ALCÂNTARA, solteiro, maior, 
contador, nascido aos 22/08/1990, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Dezenove de Novembro, 541, Bairro 
São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ALFREDO ALCÂNTARA 
e MARIA DA CONCEIÇÃO GERALDO; e ALINE LORRANE DA 
SILVA BRITO, solteira, maior, gerente de loja, nascida aos 04/12/1994, 
no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
Dezenove de Novembro, 541, Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de EDVALDO GOMES BRITO e LUZIETE ALVES DA SILVA; 
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013054 - CLEIDION DE JESUS LEAL, solteiro, maior, ajudante 
de carga e descarga, nascido aos 04/06/2003, em domicílio, distrito de 
Pedro Versiani, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Fazenda 
Saudade, Córrego Açude, Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de CÍCERO LEAL DE SOUZA e LUCIMAR DE JESUS LEAL; e 
MARIZETE FERREIRA DOS SANTOS, solteira, maior, estudante, 
nascida aos 08/11/2003, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Fazenda Saudade, Córrego Açude, Zona Rural, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LEIVI FERREIRA DOS SANTOS e 
ARLETE VIEIRA DE JESUS; 

013055 - LAURO NEUMANN CHAVES, solteiro, maior, 
auxiliar administrativo, nascido aos 22/03/1995, no Hospital São Vi-
cente de Paulo, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Daniel 
Freire, 157, Bairro Novo Horizonte, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
MILSON VIEIRA CHAVES e LUCIANE NEUMANN CHAVES; e 
TAMIRES TIMOTEO BARROS, solteira, maior, supervisora, nascida 
aos 02/01/1995, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, natural de 
Suzano-SP, residente na Rua Santa Isabel, 135, Bairro Manoel Pimenta, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de DOMINGOS DE OLIVEIRA BARROS 
e ANELITA TIMOTEO MARTINS BARROS; 

013056 - ANTÔNIO ISAC LOPES ESTEVES, solteiro, maior, 
eletricista, nascido aos 25/03/1991, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Alemanha, 14, Bairro Vila Betel, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO DE SOUZA ESTEVES e GE-
RALDA APARECIDA BARBOSA LOPES DE SOUSA; e SARA DOS 
SANTOS PORTO, solteira, maior, do lar, nascida aos 15/06/1999, no 
Hospital e Maternidade São João Batista, natural de Mucuri-ES, residente 
na Rua Dinamarca, 438, Bairro Vila Betel, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
DERALDO DE SOUZA PORTO e SELMA OLINDA DOS SANTOS; 

013057 - EDUARDO DA SILVA SANTOS, solteiro, maior, la-
vador, nascido aos 26/01/1988, no Hospital Balbina Bragança, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua do Ibisco, 161, Bairro Jardim 
Serra Verde, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ PEREIRA DOS 
SANTOS e ZIZINHA DA SILVA SANTOS; e VITÓRIA FERNANDA 
VIANA BARBOSA, solteira, maior, estudante, nascida aos 10/07/2003, 
no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
no Córrego Cama Alta, Zona Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
MAUCIN BARBOSA LIMA e DENILSE VIANA CARDOSO LIMA; 

013058 - THALES VIEIRA DA SILVA, divorciado, maior, ad-
vogado, nascido aos 25/02/1982, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Avenida Doutor Júlio Rodrigues, 151, 
Bairro Marajoara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ILMAR ANTONIO 
DA SILVA e TANIA MARTHA VIEIRA DA SILVA; e DAYSE 
FROIS MADUREIRA, divorciada, maior, gerente de trade marketing, 
nascida aos 25/11/1977, não informado lugar do nascimento, natural de 
Belo Horizonte-MG, residente na Avenida Doutor Júlio Rodrigues, 151, 
Bairro Marajoara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CELSO MASCARE-
NHAS MADUREIRA e ALADIR FRÓIS MADUREIRA; 
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Presidente da AMUC, Vavá Neiva se reúne com 
o comandante da 15ª Cia PM Rv, major Navarro

O p r e s i d e n t e 
da Associa-
ção dos Mu-
n ic íp ios  da 

Microrregião do Vale do 
Mucuri (AMUC), e pre-
feito de Caraí, dr. Héber 
Neiva “Vavá”, se reuniu na 
segunda-feira (08/11/21), 
com o comandante da 15ª 
Companhia de Polícia Mi-
litar Rodoviária de Teófilo 
Otoni, major Marley Na-
varro, para alinhar par-
cerias, buscando avançar 
mais, visando a seguran-
ça e proteção dos cida-
dãos e cidadãs da região.

“Em busca constante 
de unir a nossa região, 
as nossas instituições e a 
nossa população, dedicarei 
sempre todo empenho para 
termos um amanhã cada 
vez melhor, sem ideologias 
político-partidárias, defen-
dendo o interesse coletivo 
e buscando pacificar a 
nossa região, avançando 
com todos e para todos”, 
disse Vavá, que agradeceu 

ao major Navarro pela gen-
tileza de recebê-lo, e em 
nome dele agradeceu à Po-
lícia Militar, pelo trabalho 
que tem feito em toda re-
gião, e o foco é o cidadão.

Vavá Neiva frisa que, 
independentemente de ins-
tituição, de personagem, o 
foco vai ser a segurança, 
o bem estar, a qualidade 
de vida do cidadão. “En-
quanto político, enquanto 
gestor, a gente busca levar 
resultados, e naturalmen-
te, estreitando laços com 
as instituições, no caso a 
Polícia Militar Rodoviária, 
para que possamos ofertar 
ao cidadão a maior prote-
ção, maior cuidado. Nós 
não deixamos de fazer o 
que é responsabilidade 
dos municípios, de seguir 
a legalidade, mas buscar 
ações em parceria como 
o próprio major Navarro 
disse, que a gente possa fo-
mentar, fortalecer e poten-
cializar esses resultados”.

Disse que, dessa reu-

nião, em nome dos muni-
cípios, agradece imensa-
mente por ter sido tão bem 
recebido, pelo major Na-
varro ter escutado suges-
tões e ideias. Destaca que, 
nenhuma ação se sustenta 
sozinha, é preciso unificar 
esforços. É o poder públi-
co, são as instituições, e 
todas essas fortalecidas, 
certamente o cidadão vai 
ter um melhor atendimen-
to. O cidadão não tem 
dono, não tem ideologia 
que comanda. A gente tem 
que acabar com essa diver-
gência, essa polarização. 
Somos passageiros, esta-
mos aqui como porta-voz 
trazendo as demandas, os 
anseios da comunidade, 
não deixando de entender 
que cada cidadão, como o 
major também disse, tem 
a sua responsabilidade, 
tem o seu papel, e pode de 
certa forma contribuir”.

O  p r e s i d e n t e  d a 
AMUC ressalta, que a 
soma de todas essas con-

tribuições, esses esforços, 
certamente vai produzir 
resultados muito maiores, 
mais impactantes, a chegar 
a cada cidadão o que ele 
quer. “Enquanto eu estiver 
aqui, o nosso papel é esse, 
fomentar, poder ouvir, 
falar, contribuir, mas que 
o cidadão de fato possa 
ver na prática o resulta-

do dessas ações”. Para 
Vavá, a reunião foi mais 
do que proveitosa, foi uma 
honra poder estar com o 
major Navarro da forma 
como ele foi recebido, 
num ambiente totalmente 
organizado, adequado.

“Só de você chegar 
num ambiente com esta 
organização, você já se 

sente bem acolhido. E a 
gentileza e educação do 
major, por si só nos faz 
deixar o nosso sentimen-
to de gratidão, à pessoa 
dele, mas também toda a 
Polícia Militar Rodoviá-
ria, por tudo que tem sido 
feito na nossa região, com 
perspectiva de muito mais 
da gente poder alcançar”.

Presidente da AMUC e prefeito de Caraí, dr. Héber Neiva “Vavá”, com o major Marley Navarro


