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IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS RECEBEM VACINA 
CONTRA A COVID-19 EM DRIVE-TRHU NO EXPOMINAS

De acordo com a prévia que contabiliza as vacinas aplicadas, 1.646  pessoas foram vacinadas até o momento na cidade.

 Nos dias 11 e 12 de 
fevereiro, a Prefeitura de 
Teófilo Otoni através da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de realizou a vacinação dos 
idosos acima dos 90 anos. A 
ação aconteceu em sistema 

de drive-thru, no Expomi-
nas, das 10h às 19h. Os ido-
sos que estão acamados ou 
que não conseguiram ir até o 
drive-thru serão imunizados 
no domicílio. Segundo ba-
lanço divulgado pela secre-

taria, nos dois dias, 394 ido-
sos receberam a imunização 
contra a Covid-19. Todos os 
idosos tiveram de apresen-
tar documento original com 
foto, cartão SUS ou CPF. e 
comprovante de residência. 

 De acordo com a 
prévia que contabiliza as 
vacinas aplicadas, 2.717 
pessoas foram vacinadas 
até o momento na cidade. 
Já receberam a dose de va-
cina cerca de 2.631 profis-

sionais de saúde da linha 
de frente de atendimento 
à Covid, sendo que destes 
156 receberam a segunda 
dose. Cerca de 12 indíge-
nas foram inunizados, po-
rém apenas 11 tomaram a 

segunda dose. Já os 74 ido-
sos de instituições de longa 
permanência, bem como os 
profissionais de saúde que 
trabalham nesses locais 
foram imunizados com as 
duas doses de vacina.

TSE REVOGA SANÇÕES 
PARA QUEM NÃO 
VOTOU EM 2020
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ZEMA ASSINA ACORDO COM A VALE QUE PODE
CONCLUIR HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI

	 Teófilo	Otoni	- Agra-
decemos e parabenizamos o 
governador, Romeu Zema, 
MPMG, MPF, Tribunal de 
Justiça e Defensoria Públi-
ca que acabam de assinar 
um termo de Medidas de 
Reparação, que garante que 
a empresa Vale seja imedia-
tamente responsabilizada 
pelos danos causados às re-
giões atingidas e à socieda-

de mineira pelo rompimento 
da barragem de Brumadinho, 
em 2019. É o maior acordo 
de Medidas de Reparação em 
termos financeiros, já firma-
do na América Latina, totali-
zando R$ 37,68 bilhões. Este 
acordo permitirá a retomada 
das obras do Hospital Regio-
nal de Teófilo Otoni, confor-
me compromisso assumido 
pelo governador. Nossa luta 

vem desde 2014 e sabemos 
da sensibilidade e seu olhar 
cuidadoso com as demandas 
dos Vales do Mucuri e Jequi-
tinhonha. Manifestamos nos-
sos sentimentos a todas as 
famílias que perderam seus 
entes queridos na tragédia de 
Brumadinho.

(Divulgação: Assessoria do 
Deputado Neilando Pimenta)

DETRAN TERÁ QUE IMPRIMIR
CRLV PARA OS CONDUTORES

	 Teófilo	 Otoni	 - A im-
pressão do documento do carro, 
o CRLV, será obrigatória por par-
te dos órgãos de trânsito em todo 
país. O Conselho Nacional de 
Trânsito (CNT) suspendeu dois 
trechos da resolução que impedia 
o Detran de emitir o documento 
físico ao motorista. Com o CRLV 
digital, os proprietários de veícu-
los não precisam mais de portar 
o documento em papel, basta 
apresentar pelo celular. Porém, 
esta determinação é opcional. 
Se o condutor quiser ele pode 
portar o CRLV em papel, como 

antigamente. Com a suspensão 
do Contran, o motorista pode 
exigir no Detran a impressão do 
CRLV. A única diferença é que 
o documento não será mais im-
presso em papel moeda, aquele 
verdinho. Agora, o CRLV será 
impresso em um papel comum 
branco. O que garante a veraci-
dade é o QR CODE no verso do 
documento. Da mesma forma, o 
motorista pode imprimir o CRLV 
em casa ou onde preferir. Basta 
gerar o arquivo pelo aplicativo 
carteira digital e portar o papel 
fisicamente.

UNIÃO TENTA RECUPERAR GRANA SACADA
INDEVIDAMENTE PELO AUXÍLIO EMERGENCIAL

	 Teófilo	 Otoni	 - Dos 
mais de um milhão e 200 mil 
pessoas cobradas pelo go-
verno por pegaram o auxílio 
emergencial indevidamente, 
apenas 220 mil devolveram o 
dinheiro. O governo realizou 
a cobrança por meio de men-
sagens de celular, o SMS. Po-
rém, de acordo com dados da 
controladoria geral da união, 
a CGU, o número de pesso-

as que sacou o benefício sem 
precisar é bem maior. Entre 
as devoluções, estão 38 mil e 
200 militares não tinham di-
reito ao auxílio. Para devolver 
o recurso é preciso entrar no 
site do ministério da cidada-
nia e emitir uma guia de paga-
mento. O site é o devolucao-
auxilioemergencial.cidadania.
gov.br. Depois é só ir ao banco 
e fazer o pagamento do boleto 

no valor das parcelas que rece-
beu. O auxílio emergencial foi 
criado para ajudar quem teve a 
renda afetada pela pandemia.
Tiveram direito ao benefício, 
desempregados, trabalhadores 
autônomos, microempreen-
dedores individuais e bene-
ficiários do bolsa família. O 
governo pagou cinco parcelas 
de 600 reais e mais quatro no 
valor de 300 reais.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: 
SAIBA QUAIS SÃO AS MUDANÇAS NAS 

APOSENTADORIAS E PENSÕES EM 2021
	 Teófilo	 Otoni	 - 
Quem está prestes a se 
aposentar ou requerer 
pensão precisa estar aten-
to. A reforma da Previ-
dência estabeleceu regras 
automáticas de transição, 
que mudam a concessão 
de benefícios a cada ano. 
 A pontuação para 
a aposentadoria por tem-
po de contribuição e por 
idade sofreu alterações. 
Regulamentado por uma 
portaria de 2015, o tempo 
de recebimento da pensão 
por morte também mudou 
na virada do ano. Confira 
abaixo as mudanças que 
vigoram desde janeiro. 

Aposentadoria	por	
idade	

 A regra de transi-
ção estabelece o acrésci-
mo de seis meses a cada 
ano para as mulheres, 
até chegar a 62 anos em 
2023. Na promulgação da 
reforma da Previdência, 
em novembro de 2019, a 
idade mínima estava em 
60 anos, passando para 60 
anos e meio em janeiro de 
2020. Em janeiro de 2021, 
a idade mínima para apo-
sentadoria das mulheres 

aumentou para 61 anos.
Para homens, a idade mí-
nima está fixada em 65 
anos desde 2019. Para 
ambos os sexos, o tempo 
mínimo de contribuição 
exigido está em 15 anos. 

Aposentadoria	por	tem-
po	de	contribuição	

 A reforma da Pre-
vidência estabeleceu qua-
tro regras de transição, 
das quais duas previram 
modificações na virada 
de 2020 para 2021. Na 
primeira regra, que esta-
belece um cronograma 
de transição para a regra 
86/96, a pontuação com-
posta pela soma da idade 
e dos anos de contribuição 
subiu em janeiro: para 88 
pontos (mulheres) e 98 
pontos (homens). 
 Na segunda regra, 
que prevê idade mínima 
mais baixa para quem tem 
longo tempo de contribui-
ção, a idade mínima para 
requerer o benefício pas-
sou para 57 anos (mulhe-
res) e 62 anos (homens). 
A reforma da Previdência 
acrescenta seis meses às 
idades mínimas a cada 
ano até atingirem 62 anos 

(mulheres) e 65 anos (ho-
mens) em 2031. Nos dois 
casos, o tempo mínimo de 
contribuição exigido é de 
30 anos para as mulheres 
e 35 anos para homens. 

Pensão	por	morte	

 O tempo de re-
cebimento do benefício 
mudou em janeiro, com 
um ano sendo acrescido 
nas faixas etárias esta-
belecidas por portaria do 
governo federal editada 
em 2015. A partir deste 
ano, o pensionista com 
menos de 22 anos de ida-
de receberá a pensão por 
até três anos.  
 O intervalo sobe 
para seis anos para pen-
sionistas de 22 a 27 anos, 
10 anos para pensionistas 
de 28 a 30 anos, 15 anos 
para pensionistas de 31 
a 41 anos e 20 anos para 
pensionistas de 42 a 44 
anos. Somente a partir de 
45 anos, a pensão passa 
a ser vitalícia. A medida 
vale para os novos pen-
sionistas. Beneficiários 
antigos estão com direito 
adquirido. 

(Fonte: Agência Brasil)

SUPREMO CONFIRMA ACORDO 
COM NOVOS PRAZOS PARA INSS

ANALISAR BENEFÍCIOS
 Teófilo	 Otoni - O 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) homologou, por unani-
midade, um acordo que esta-
belece novos prazos, de 30 a 
90 dias, para que o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) analise pedidos de 
benefícios assistenciais, com 
o objetivo de zerar a fila de 
espera. O INSS tem seis me-
ses para se adaptar às novas 
regras. 
 A decisão foi tomada 
em sessão plenária virtualno 
dia 05 de fevereiro. Nesse 
formato, os ministros do Su-
premo inserem os votos em 
um sistema remoto. Com o 
julgamento, foi confirmada 
uma liminar (decisão pro-
visória) que havia sido con-
cedida em dezembro pelo 
relator do assunto, ministro 
Alexandre de Moraes. 
 Em voto que foi se-
guido por todos os demais 
ministros do Supremo, Mo-
raes afirmou que o acordo 
“assegura, de um lado, que 
os requerimentos dirigidos 
ao INSS sejam apreciados 
em prazos razoáveis e unifor-
mes; e, de outra parte, intenta 
a extinção das múltiplas de-
mandas judiciais referentes 
ao mesmo objeto”. Pelo acor-
do, que vale por dois anos, 
foi estabelecido também pra-
zo máximo de 45 dias para a 
realização de perícia médica 

e de avaliação social no caso 
dos benefícios que exijam 
os procedimentos (tal prazo 
sobe para 90 dias em locais 
de difícil provimento).Se 
houver descumprimento de 
qualquer dos prazos previs-
tos no acordo, uma Central 
Unificada de Cumprimento 
Emergencial de Prazos, for-
mada por membros de INSS, 
Ministério Público Federal 
(MPF) e Defensoria Pública 
da União (DPU), entre outros 
órgãos, deve dar uma solução 
para o requerimento do bene-
fício em no máximo dez dias. 
 Os termos do acor-
do foram alcançados no ano 
passado numa negociação 
envolvendo o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) 
e o próprio INSS. A iniciativa 
partiu da Procuradoria- -Geral 
da República (PGR), que pro-
pôs a conciliação em um re-
curso que tramitava no Supre-
mo, sob a relatoria de Moraes. 
 Nesse processo, 
procuradores de Santa Ca-
tarina pediam que a Justiça 
estabelecesse prazo máximo 
para realização de perícia 
médica pelo INSS, no caso 

dos auxílios e benefícios que 
dependem do procedimen-
to. Com o acordo, a ação 
acabou extinta. Como havia 
repercussão geral reconheci-
da pelo Supremo, o mesmo 
deve ocorrer com os demais 
processos que tramitam pelo 
país sobre o assunto. 
 Confira abaixo os 
prazos para o INSS concluir 
a análise da concessão de au-
xílios e benefícios: 
- Benefício assistencial à 
pessoa com deficiência
– 90 dias 
- Benefício assistencial ao 
idoso - 90 dias 
- Aposentadorias, salvo por 
invalidez - 90 dias 
- Aposentadoria por inva-
lidez comum e acidentária 
(aposentadoria por incapaci-
dade permanente) - 45 dias 
- Salário maternidade- 30 
dias 
- Pensão por morte - 60 dias 
- Auxílio reclusão - 60 dias 
- Auxílio doença comum e 
por acidente do trabalho (au-
xílio temporário por incapa-
cidade) - 45 dias - 
- Auxílio acidente 60 dias. 

(Fonte: Agência Brasil)
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Teófilo	 Otoni	 - O presi-
dente da Cooperativa de 
Trabalho e Desenvolvi-
mento Sustentável dos Va-
les (CODEVALE), Roni 
Franco foi entrevistado 
pelo Jornal Olho Vivo, so-
bre o transporte alternati-
vo e principais demandas 
da cooperativa. “Nos-
sa cooperativa que têm 
atendido demandas das 
comunidades rurais, com 
atendimento das vans, 
prestando atendimento. 
Ou seja, com atenção em 
todo setor rural de Teófi-
lo Otoni, mas também nas 
cidades circunvizinhas”, 
afirmou ele. 

OLHO	 -	 Quais	 são	 as	
atribuições	 da	 CODE-
VALE?	

RONI - A CODEVALE 
é uma empresa, uma co-
operativa que trabalha no 
ramo de transporte, trans-
porte alternativo, trans-
porte escolar na região do 
Vale do Mucuri e do Je-
quitinhonha. É uma coo-
perativa que vem fazendo 
grandes transformações, 
discussões com o Gover-
no do Estado, com o Go-
verno Municipal e com 
o Governo Federal, tem 
conseguido grandes con-
quistas para o setor. 

OLHO	-	Explique	quais	
seriam	as	principais	de-
mandas	reinvindicadas?	

RONI - Temos a alteração 
no decreto estadual, mu-
dando normas de funcio-

namento dos órgãos, no 
sentido da demanda dos 
trabalhadores do setor do 
transporte, principalmen-
te no ramo de fretamento.
Nossa cooperativa que têm 
atendido demandas das 
comunidades rurais, com 

atendimento das vans, 
prestando atendimento. 
Ou seja, com atenção em 
todo setor rural de Teófilo 
Otoni, mas também nas ci-
dades circunvizinhas, com 
várias vans atendendo a 
região de Novo Cruzeiro, 

Ataléia, eh Itaipé, enfim, 
as cidades Carlos todas 
essas cidades circunvi-
zinhas aqui. A gente tem 
colocado vans equipadas, 
vans asseguradas, toda 
documentada pra prestar 
um serviço útil e eficaz a 
comunidade da nossa re-
gião, do Mucuri e do Je-
quitinhonha. 

OLHO	-	O	que	é	ADS? 

RONI - A ADS é uma 
empresa que vem para 
harmonizar várias outras 
entidades. É um proje-
to idealizado há alguns 
anos e que agora estamos 
colocando em prática, 
que envolve vários bair-
ros da nossa cidade que 
visa interagir com várias 

associações de bairros 
do município de Teófilo 
Otoni, das associações 
dos distritos e povoados 
rurais. Também tem por 
objetivo discutir planos 
de desenvolvimento e 
ações concretas pra essas 
associações do setor rural, 
buscar captação de recur-
so, programas e projetos 
através de boas parcerias 
com deputados estaduais 
e federais e atrair melho-
rias no desenvolvimento 
sustentável pra cidade de 
Teófilo Otoni. Essa ações 
elevam uma discussão, de 
certa forma, a levar para 
outras cidades do estado 
de Minas Gerais. Então, 
é uma entidade que está 
envolvida em vários seg-
mentos de atuação.

Reunião com o deputado estadual Celinho da Sittro-
cel para estreitar parcerias em favor da comunidade

Sede da Coodevale e da ADS A cooperativa realiza uma série de reivindicações
em favor do transporte alternativo
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MINAS GERAIS ENCERRA 2020 COM QUEDA DE 32,9% NOS
CRIMES VIOLENTOS E DE 6,4% NAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS
 Teófilo	Otoni - Os crimes vio-
lentos caíram 32,92% em Minas Gerais 
ao longo de 2020, na comparação com 
o mesmo período do ano anterior. Os 
dados representam um total de 22.748 
crimes a menos em todo o estado em re-
lação a 2019 e foram divulgados nesta 
sexta-feira (12/2) pelo governador Ro-
meu Zema, em suas redes sociais. Den-
tre os 15 índices monitorados mensal-
mente pelo Observatório de Segurança 
Pública, 14 apresentaram redução. No 
comparativo com 2018, a queda da cri-
minalidade violenta chega a 51,26%. 
 Em meio à alta de homicí-
dios no país no último ano, Minas 
Gerais volta a mostrar que uma ges-
tão eficiente faz a diferença. Impor-
tante indicador da criminalidade e um 
dos menos afetados pelo contexto de 
distanciamento social, o número de 
vítimas de homicídios consumados 
apresentou queda de 6,43% no estado. 
Na capital, a redução foi ainda maior, 
de 14,17%. Levando-se em conta o in-
terior, 612 municípios - o equivalente 
a 71,75% do total - não registraram 
homicídios, mantiveram ou reduziram 
os índices na comparação com 2019.
As maiores quedas na criminalidade 
violenta do estado foram registradas 
na 7ª e na 11ª Regiões Integradas de 
Segurança Pública (Risps), com sedes 
em Divinópolis, no Centro-Oeste mi-
neiro, e em Montes Claros, no Norte 
de Minas, respectivamente. Na 7ª Risp 
a redução de crimes violentos foi de 
41,50% e, na 11ª Risp, de 40,58%. 

Indicadores	

 As estatísticas de criminali-
dade violenta incluem os registros de 
homicídio consumado e tentado, ex-

torsão mediante sequestro consumado, 
sequestro e cárcere privado consu-
mado, estupro consumado e tentado, 
estupro de vulnerável consumado e 
tentado, roubo consumado e tentado e 
extorsão consumado e tentado. Além 
desses crimes, o Observatório de Se-
gurança Pública também monitora e 
divulga mensalmente os registros de 
furto e lesão corporal.O ano de 2020 
também se destacou pela redução nos 
indicadores de roubo e furto consuma-
dos, crimes que apresentam relação 
mais direta com o contexto de pande-
mia. O número de roubos caiu 36,30%, 
com quase 20 mil ocorrências a menos 
em 2020 em relação a 2019; e o núme-
ro de furtos reduziu 22,01%, com uma 
diferença de 60 mil crimes no compa-
rativo com o ano anterior.Os índices de 
estupro consumado também seguem 
em queda. Entre 2020 e 2019, a redu-
ção é de 20,16%. Ao todo, 83% dos 
municípios mineiros não registraram, 
mantiveram ou reduziram os números 
de estupros em 2020.Desde o início da 
pandemia da covid-19, as estatísticas 
de feminicídio e de violência domés-
tica contra a mulher, produzidas pela 
Polícia Civil de Minas Gerais, também 
são acompanhadas e divulgadas men-
salmente. Segundo o levantamento 
com o compilado do ano, as ocorrên-
cias de feminicídios consumados apre-
sentaram queda de 5,55%. Foram 136 
crimes consumados em 2020, contra 
144 em 2019. Entre os feminicídios 
tentados, a redução foi de 13,98%. Já 
os indicadores de violência doméstica 
como um todo apresentaram variação 
de 1,01% registros a menos em 2020 
na comparação com o ano anterior.

(Fonte:Ascom/ Agência Minas)

TSE REVOGA SANÇÕES PARA QUEM NÃO VOTOU EM 2020
Teófilo Otoni - Uma resolução 
aprovada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral suspende as consequ-
ências para quem não votou e 
nem justificou nas eleições de 
2020. De acordo com a lei, quem 
não participa das eleições e não 
justifica deve pagar uma multa 
e fica impedido de retirar passa-
porte e carteira de identidade, se 
inscrever em concurso público, 

realizar matrícula em instituição 
federal e receber renumeração 
oriunda do poder público. Com 
a resolução, o cidadão não será 
impedido destes serviços, mes-
mo assim terá que que pagar a 
multa. A decisão foi tomada por 
conta do agravamento da pande-
mia da Covid-19 que impossibi-
litou o serviço regular dos pos-
tos de atendimento da Justiça 

Eleitoral. Na prática, o cidadão 
continua irregular com o TSE, 
situação que só regulariza com 
o pagamento da multa. Vale 
lembrar que a medida é válida 
apenas para quem não partici-
pou das eleições municipais do 
ano passado. Para quem não 
votou em eleições anteriores, e 
não justificou, as restrições aos 
serviços públicos continuam.

	 Teófilo	 Otoni	 - Durante 
uma operação denominada bati-
da policial, um adolescente que 
não teve a idade divulgada foi 
abordado pelos militares.  O jo-
vem estava numa motocicleta. Ao 
ser submetido à busca pessoal, 
localizou-se uma sacola plástica 
na cintura que continha 20 pinos 
de cocaína, quatro pedras de cra-
ck e algumas  notas em dinheiro. 
Ao deslocar até a residência do 
suspeito foi encontrado a quantia 
de R$ 657 em dinheiro e diver-
sos sacos plásticos utilizados para 
a embalagem de drogas. Todo o 
material foi apreendido e encami-
nhado para a delegacia juntamente 
com o adolescente.

POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS NO 
BAIRRO BELA VISTA

 Teófilo	Otoni – Uma equi-
pe da Polícia Militar realizava uma 
operação no Córrego Fumaça, 
zona Rural da cidade, quando avis-
taram três jovens (todos menores 
de idade) em atitude suspeita. Com 
a chegada da PM, os suspeitos 
conseguiram fugir.  No local onde 
os rapazes estavam foram encon-
trados os seguintes materiais: 11 
papelotes contendo cocaína, três 
buchas de  maconha e cinco Mu-
nições compatíveis com calibre 22.  
O material foi apreendido e enca-
minhada para a Delegacia de Polí-
cia Civil.

POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS E 
MUNIÇÕES EM CATUJI
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  Teófilo Otoni - Nos 
dias 11 e 12 de fevereiro, a 
Prefeitura de Teófilo Otoni 
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde realizou a va-
cinação dos idosos acima dos 
90 anos. A ação aconteceu em 
sistema de drive-thru, no Ex-
pominas, das 10h às 19h. Os 
idosos que estão acamados 
ou que não conseguiram ir 
até o drive-thru serão imuni-
zados no domicílio. Segundo 
balanço divulgado pela secre-
taria, nos dois dias, 394 ido-
sos receberam a imunização 
contra a Covid-19. Todos os 
idosos tiveram de apresentar 
documento original com foto, 
cartão SUS ou CPF. e com-
provante de residência. 

Vacinação	

 De acordo com a 
prévia que contabiliza as va-
cinas aplicadas, 2.717 pes-
soas foram vacinadas até o 
momento na cidade. Já rece-
beram a dose de vacina cer-
ca de 2.631 profissionais de 

IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS RECEBEM VACINA 
CONTRA A COVID-19 EM DRIVE-TRHU NO EXPOMINAS

 Os trabalhadores 
que se recusarem a tomar 
a vacina contra a covid-19 
sem apresentar razões mé-
dicas documentadas pode-
rão ser demitidos por justa 
causa, de acordo com o Mi-
nistério Público do Traba-
lho (MPT). A orientação do 
órgão é para que as empre-
sas invistam em conscienti-
zação e negociem com seus 
funcionários, mas o enten-
dimento é de que a mera 
recusa individual e injusti-
ficada à imunização não po-
derá colocar em risco a saú-
de dos demais empregados. 
No ano passado, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) de-
cidiu que, embora não pos-
sa forçar ninguém a se va-
cinar, o Estado pode impor 
medidas restritivas a quem 
se recusar a tomar o imu-
nizante. Apesar de nenhum 
governo até o momento ter 
anunciado sanções aos ne-
gacionistas da vacina, essas 
medidas poderiam incluir 

TRABALHADOR QUE RECUSAR VACINA PODE 
SER DEMITIDO, POR JUSTA CAUSA, DIZ MPT

multa, vedação a matrículas 
em escolas e o impedimento 
à entrada em determinados 
lugares. “Como o STF já se 
pronunciou em três ações, 
a recusa à vacina permite 
a imposição de consequên-
cias. Seguimos o princípio 
de que a vacina é uma pro-
teção coletiva. O interesse 
coletivo sempre vai se sobre-
por ao interesse individual. 
A solidariedade é um prin-
cípio fundante da Constitui-
ção”, diz o procurador-geral 
do MPT, Alberto Balazeiro. 
Ainda assim, a orientação do 
MPT é de que as demissões 
ocorram apenas como última 
alternativa após reiteradas 
tentativas de convencimento 
por parte do empregador da 
importância da imunização 
em massa. “Na questão tra-
balhista é preciso ter mui-
ta serenidade. A recusa em 
tomar vacina não pode ser 
automaticamente uma de-
missão por justa causa. Todos 
temos amigos e parentes que 

recebem diariamente fake 
news sobre vacinas. O pri-
meiro papel do empregador 
é trabalhar com informação 
para os empregados”, diz o 
procurador-geral. Ele lem-
bra que toda empresa pre-
cisa incluir em seu Progra-
ma de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) o risco 
de contágio de covid-19 e 
considerar a vacina no Pro-
grama de Controle Médi-
co de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), a exemplo do 
uso de máscaras, que já se 
tornou obrigação básica no 
ambiente de trabalho des-
de o começo da  pandemia. 
“Não são meros protocolos 
de papel, eles têm que ser 
levados a sério. É obriga-
ção do empregador ter o 
fator covid-19 como risco 
ambiental e a vacina como 
meio de prevenção. Ter pla-
nejamento é fundamental e 
gera a simpatia dos órgãos 
de fiscalização”, recomen-
da. (Fonte: Agência Estado)

saúde da linha de frente de 
atendimento à Covid, sendo 
que destes 156 receberam a 
segunda dose. Cerca de 12 
indígenas foram inunizados, 
porém apenas 11 tomaram a 
segunda dose. Já os 74 ido-
sos de instituições de longa 
permanência, bem como os 
profissionais de saúde que 
trabalham nesses locais fo-
ram imunizados com as duas 
doses de vacina. 
 O munípio recebeu 
remessa de vacinas, tanto 
Coronavac como as da Ox-
ford/AstraZeneca. A coor-
denadora de Imunização da 
Prefeitura, Áglidy Gomes, 
ressalta que cada vacina tem 
suas especificidades. “Quem 
receber a primeira dose da 
Coronavac deve ser subme-
tido à segunda 14 dias de-
pois. No caso da vacina da 
Oxford/AstraZeneca, o in-
tervalo entre as duas doses 
é de 90 dias. Vale salientar 
também que cada pessoa 
deve receber as duas doses 
da mesma vacina”, disse. 

Vacinação	em	Minas	

 Minas Gerais pre-
cisa de mais doses de vacina 
até 21 de março ou o estado 
pode ficar sem os imunizantes 
para a sequência de sua cam-
panha de prevenção ao novo 
coronavírus. O total de doses 
despachadas pelo Ministério 
da Saúde para o estado foi 
de 1.171.180, segundo a Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG). Contudo, desde o 
momento em que as vacinas 
começaram a ser inoculadas, 
chegou-se a 342.152 aplica-
ções de primeiras e 48.040 de 
segundas doses. Um ritmo de 
19.510 administrações contra 
o vírus por dia que, se manti-
do, esgotaria o estoque minei-
ro em 38 dias. 
 O Brasil já recebeu 
11,8 milhões de doses de va-
cinas contra a COVID-19 e, 
segundo a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), apresenta uma 
taxa de aplicação de 45,55%. 
Com isso, levaria mais 45 dias 
para o país consumir suas re-

servas, até 28 de março. A 
esperança é que cheguem a 
Minas Gerais parte dos 9,6 mi-
lhões de doses previstas para 
serem entregues no próximo 
mês ao Ministério da Saúde. 
Não há data fechada para en-
vio a Minas Gerais. Entre 15 
e 19 de março, a Fiocruz pro-

mete um milhão de imunizan-
tes e o Instituto Butantan ou-
tros 8,6 milhões até o fim do 
mês que vem. Até o momento, 
foram 9,8 milhões de doses da 
vacina CoronaVac produzidos 
e distribuídos para integrar o 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) pelo Instituto 

Butantan em contrato com a 
chinesa Sinovac. Outros 2 mi-
lhões de vacinas Covishield, 
da Oxford/Astrazeneca foram 
importados da Índia. Esse in-
sumo será fabricado pela Fio-
cruz. A SES-MG afirma que 
irá seguir o Plano Nacional 
de Imunização (PNI).

PREFEITURA DE TEÓFILO OTONI INICIA 2021 COM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA NOS QUATRO CANTOS DA CIDADE

 Teófilo	Otoni	 - Res-
ponsável pelos trabalhos de 
manutenção e de melhoria 
em infraestrutura na cidade, a 
Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos iniciou 2021 
com um intenso cronograma 
de ações sendo desenvolvi-
das. Quatorze espaços públi-
cos estão recebendo reparos 
e obras de pavimentação, de 
drenagem pluvial e de con-
tenção de deslizamentos. Em 
torno de nove logradouros, os 
serviços foram finalizados há 
cerca de dois meses. Aí estão 
incluídos o manilhamento na 
Av. Agnaldo Neiva (Jardim 
das Acácias), a reforma da 
galeria pluvial na Rua José 
Cirino (Palmeiras), a cons-
trução de sistema para drena-
gem pluvial na Rua Mariana 
Celina dos Santos (Teófilo 
Rocha), a construção de um 
paredão na Travessa Petroní-
lio Ribeiro (Altino Barbosa), 
a construção de contenção no 
Bairro São Geraldo, melho-
rias e expansão no sistema de 
escoamento da água da chu-
va mais muro de contenção 
na Rua Godofredo Rodrigues 
dos Santos (Gangorrinha) e o 
calçamento das Travessas Ro-
drigues (Monte Carlo) e Santo 
Antônio (Vila Jacaré).
 Em outros pontos da 

cidade também estão aconte-
cendo obras que visam pro-
mover mais qualidade de vida 
aos moradores. Um desses 
serviços é o de melhoria no es-
coamento das águas pluviais. 
As ruas beneficiadas com esse 
tipo de intervenção que en-
volve a construção de caixas 
coletoras de água, galerias ou 
implantação de manilhas são a 
Rua Ruth Soriano Nunes (Alto 
Bela Vista) e a Rua Mocambi 
(Viriato). Em relação à primei-
ra, o serviço é de grande porte, 
pois envolve ainda calçamen-
to poliédrico e um escadão 
com canaletas de drenagem. 
A obra se estende para a rua 
próxima, a Arthur Americano 
de Souza, que também recebe 
calçamento poliédrico e muro 
de contenção. Os trabalhos de 
pavimentação têm abrangido 
mais localidades: trecho da 
Rua Bertioga com a Rua San-
tos (Jardim São Paulo), Rua 
Djalma Marciolino (São Cris-
tóvão), Rua dos Gerânios com 
trecho da Rua do Girassol (Jar-
dim Serra Verde) e Rua José 
Mercedinha ( São Cristóvão), 
essas duas últimas em parceria 
com os moradores. 
 Outra frente de traba-
lho que está em plena atividade 
neste início de ano é a de cons-
trução de paredões, contenções 

e recuperação de vias e de es-
cadões. Aí citam-se a Rua Mo-
cambi (Viriato), a Travessa Te-
ófilo Rocha (Teófilo Rocha), a 
Travessa Minervino de Castro 
Pinto (Cidade Alta), a Traves-
sa Benjamin Alves dos Santos 
(Manoel Pimenta) e a Rua Be-
rilo (Jardim das Acácias), onde 
está sendo construída uma 
praça. Dentre as obras com 
maior volume de intervenções 
promovidas pela Secretaria de 
Serviços Urbanos, destaca-se 
a do Centro de Acolhimento à 
População em Situação de Rua 
(CEVIDA). O local passa por 
uma reforma geral, com cons-
trução de 31 camas de alvena-
ria, pintura, reestruturação dos 
sanitários, do piso, das pare-
des, assentamento de portais e 
portas e substituição da insta-
lação elétrica. No quesito lim-
peza urbana, a atividade está 
ocorrendo de forma planejada 
para atendimento aos bairros. 
Conforme cronograma da Se-
cretaria, até o fim deste mês as 
equipes terão realizado capi-
na na Vila Ramos, no Fátima, 
no São Francisco, no Mucuri 
(Água Mineral), no Belvede-
re, no Jardim Floresta, no Alto 
Bela Vista, na Vila Santa Clara 
e no Monte Carlo. 
(Texto e fotos cedidas pela As-
com/PMTO)
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MANUTENÇÃO DE CELULARES É NA CLÍNICA DO CELULAR
Teófilo	Otoni	-	A Clínica do Celu-
lar está no mercado há 19 anos em 
atividade na cidade. O negócio é ad-
ministrado pelo empresário Thales 
Pereira Batista. A empresa atende 
com a assistência técnica em celu-
lares. A troca de tela é o mais pro-
curado, mas, oferece ndo também 
troca de placa, de conector, backup, 
atualização de software e outros. 
Atende ainda, qualquer necessida-
de do cliente que entra em na loja. 
Conta também, com um estoque de 
acessórios, capas, películas, car-
regadores, cabos e outros itens re-
lacionados a celular. “A missão da 
nossa empresa é oferecer uma loja 
diferenciada, com espaço confortá-
vel para o cliente aguardar a reali-
zação do serviço, onde buscamos 
executá-lo em menor tempo pos-
sível. Considero que o cliente que 
entra na nossa loja tem que se sentir 
muito à vontade, se sentir bem e ser 
muito bem atendido. Procuramos a 
agilidade na solução do problema a 
fim de que o cliente tenha vontade 
de retornar e, quando pensar em te-
lefone, lembrar da Clínica do Celu-
lar, disse o empresário.

“A missão da nossa empresa é oferecer uma loja diferenciada 
para o cliente”, diz Thales

A loja conta com a venda de acessórios como capas, películas, 
cabos e outros.


