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Com Semana da Mulher, prefeitura lança conjunto 
de serviços especializados no enfrentamento à 

violência contra o gênero
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Casa de Acolhimento da mulher vítima de violência e Centro de Referência de Atendimento 
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Teófi lo Otoni - A Polícia 
Civil prendeu dois suspei-
tos de participar da morte 
de uma comerciante, de 
47 anos, em Teófi lo Otoni. 
A prisão é resultado do 
cumprimento de mandado 
de busca e apreensão na 
cada dos suspeitos com 
idade de 19 e 26 anos. A 
polícia apreendeu telefones 

Polícia Civil prende suspeitos de 
matar comerciante em Teófi lo Otoni

celulares e objetos ligados 
ao crime. 

Maria Nunes Guima-
rães, permissionária do Mer-
cado Municipal desapareceu 
no dia 13 de fevereiro. A 
investigação iniciou-se ime-
diatamente e no dia 18 de 
fevereiro o corpo de Maria 
foi localizado em uma cova 
rasa, com sinais de violência 

Teófi lo Otoni – Dois 
homens foram presos 
após a Polícia Militar re-
gistrar uma ocorrência de 
assassinato na rua Jorge 
Mattar, centro da cidade. 
De acordo com a PM, eles 
são suspeitos de assassi-
nar o cabelereiro Paschoal 
Francisco Cardozo Júnior, 
de 26 anos (foto). 

Cabelereiro é assassinado e 
suspeitos são presos  pela PM
O crime aconteceu no centro da cidade dentro do salão da vítima

no bairro Funcionários. O 
crime causou grande como-
ção na cidade. 

Depois da quebra de 
sigilo telefônico, a prisão dos 
investigados foi realizada e 
ambos foram encaminhados 
para o presídio da cidade, 
onde estão à disposição da 
justiça. A Polícia Civil con-
tinua investigando o caso.

Teófi lo Otoni - Na quarta-feira, 10/03, o júri popular 
condenou a 47 anos de prisão o acusado conhecido por 
Mateuzinho.  No processo criminal, o homem foi acusado de 

No boletim de ocor-
rência registra que a vítima 
foi atingida por 16 disparos 
de arma de fogo quando  
estava em seu estabe-
lecimento comercial. O 
crime será investigado 
para apontar a motivação 
do crime.  

(Foto: Divulgação Rá-
dio Teófi lo Otoni) 

No dia 18 de fevereiro o corpo de Maria foi localizado em uma cova rasa, com sinais de 
violência no bairro Funcionários. 

Jovem acusado de matar duas jovens é condenado a 47 anos de prisão
cometer um homicídio qualifi cado, um homicídio triplamente 
qualifi cado contra uma jovem de 17 anos desaparecida há 
cinco anos. Mateuzinho também é responsável por cometer 

crimes de ocultação de cadáver e homicídio triplamente 
qualifi cado de uma jovem de 18 anos. A defesa do acusado 
deve recorrer da decisão condenatória.

Policial
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Posse de Padre Wanderley em 
Nova Belém

Aconteceu nesta quin-
ta-feira, 05/03, dia da Ins-
tituição da Eucaristia, na 
Paróquia Sagrada Família, 
na cidade de Nova Belém, a 
posse de padre Wanderley 
como administrador Paro-

quial. Com a Celebração da 
Santa Missa Presidida pelo 
Bispo Diocesano de Teófi lo 
Otoni Dom Messias dos 
Reis Silveira, tendo como 
padre concelebrantes Padre 
Hugo, Padre Erivelton, Padre 

Padre Wanderley assume cargo de adminstrador Paroquial em Nova Belém

 Após a publicação da 
EC 103/2019, novas dúvidas 
surgiram quanto à obrigação 
dos Estados e Municípios em 
administrar e custear os be-
nefícios temporários (auxílio-
doença, salário maternidade, 
auxílio-reclusão, etc.), por força 
dos §§2º e 3º do artigo 9º da 
Emenda Constitucional n.º 103, 
de 13 de novembro de 2019.
E i s  o s  t e x t o s  a p l i c á -
v e i s  d a  E C  1 0 3 / 2 0 1 9 :
Art. 9º Até que entre em vigor lei 
complementar que discipline o 
§ 22 do art. 40 da Constituição 
Federal, aplicam-se aos regi-
mes próprios de previdência 
social o disposto na Lei nº 
9.717, de 27 de novembro de 
1998, e o disposto neste artigo.

(…)
§ 2º O rol de benefícios dos 

regimes próprios de previdência 
social fi ca limitado às aposen-
tadorias e à pensão por morte.
§ 3º Os afastamentos por in-
capacidade temporária para 
o trabalho e o salário-materni-
dade serão pagos diretamente 
pelo ente federativo e não 
correrão à conta do regime 
próprio de previdência social 
ao qual o servidor se vincula.
Percebe-se pelo referido texto 
constitucional que os Regimes 
Próprios deverão conceder e 
administrar aos seus segura-
dos apenas aposentadoria e 
pensão, não podendo mais 
custear, com recursos previ-
denciários, os benefícios tem-
porários, conforme disposição 
constante no §2º supracitado.
Para evitar quaisquer dúvidas 
o parágrafo seguinte (§3º), 
vigente na data da publica-
ção da emenda, prevê cla-
ramente que estes benefí-
cios serão pagos diretamente 
“pelo ente federativo e não 
correrão à conta do regime 
próprio de previdência social”.
Isso signifi ca que a partir de 

13 de novembro do corrente ano 
(data da publicação da EC 103), 
todos os RPPS que possuem tais 
benefícios, deverão repassá-los 
para a responsabilidade dos 
respectivos entes empregado-
res, que se incumbirá da admi-
nistração e respectivo custeio.
Trazendo um fôlego para Fun-
do de Previdência fazendo a 
diminuição do déficit atuarial.  
É importante destacar que a re-
gra constitucional possui efi cácia 
plena e terá aplicação imediata, 
não havendo justificativas le-
gais para que o RPPS continue 
arcando com as despesas re-
lacionadas a tais benefícios.
 Portanto, Municípios 
deverão adaptar suas leis, ade-
quando os procedimentos nelas 
previstos. Mas, independente-
mente da nova lei, as despesas 
com o custeio desses benefícios 
deverão ser de responsabili-
dade imediata do ente público.

Pois percebemos que ainda 
existem ainda muitos RPPS 
municipais que não observaram 
esta exigência constitucional, 
podendo ocorre no risco de 
perca do CRP Certifi cado de 
Regularidade Previdenciária.
Em outras palavras, quando o 
RPPS Utilizar recursos previ-
denciários para o pagamento 
de benefícios diversos daqueles 
previdenciários. Tal descumpri-
mento legal e constitucional, 
impede a emissão o CRP.
Em que pese a permissão nor-
mativa, entendemos que esta 
não altera nada a eficácia e 
clareza dos dispositivos cons-
titucionais que repassam estes 
benefícios à Municipalidade, 
sendo que o descumprimento 
da norma constitucional ainda 
pode ensejar em ato de improbi-
dade e apontamentos de outros 
órgãos (como o Tribunal de 
Contas e o Ministério Público).

Valdir, e o Padre Wanderley 
administrador da mesma e o 
Diácono Flávio juntamente 
com os seminaristas que 
ajudaram no cerimonial. 

(Colaborou Dioscese de 
Teófi lo Otoni)

multimecto@hotmail.com

Fones: ( 33) 98809-1714 / ( 33) 99103-0436

Da Obrigatoriedade da transferência dos 
benefícios temporários por força da EC 103/19

Weverson Gusmão Soares
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Teófi lo Otoni - Na sema-
na marcada pelo Dia Interna-
cional da Mulher, a Prefeitura 
de Teófi lo Otoni, através da 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social, realizou uma 
série de ações voltadas espe-
cialmente para benefício do 
público feminino. Dentre mo-
bilizações de cunho orientativo 
quanto aos direitos e tipos de 
violência cometidos contra 
as mulheres, a programação 
incluiu a abertura de equipa-
mentos públicos dotados de 
serviços especializados. São 
eles: Casa de Acolhimento 
da mulher vítima de violência 

Com Semana da Mulher, prefeitura lança conjunto de serviços 
especializados no enfrentamento à violência contra o gênero

A literatura, como toda 
produção artística de uma 
sociedade, é capaz de re-
fl etir seus valores, pensa-
mentos, ações e práticas 
cotidianas em suas obras.

Marcado pelo machis-

Momento Literário ressalta a resistência feminina na escrita brasileira
mo e pelo pensamento pa-
triarcal, o século XIX expres-
sa no seu cenário literário o 
protagonismo masculino nas 
profi ssões e o pequeno es-
paço reservado às mulheres 
na vida social. Hoje, depois 

e Centro de Referência de 
Atendimento à mulher vítima 
de violência. 

E, conduzindo a pauta do 
combate à violência familiar 
contra o gênero feminino como 
uma prioridade no novo man-
dato, o governo também criou 
uma comissão para se dedicar 
a esse enfrentamento. Outro 
olhar atento do poder público 
foi a ampliação do Centro de 
Valorização da Vida (CEVIDA) 
para abrigar separadamente 
do público masculino as mu-
lheres em situação de rua. 
Dentre todas essas ações, o 
Centro de Atendimento à mu-

lher vítima de violência integra 
um dos compromissos que o 
prefeito Daniel Sucupira fi rmou 
com os munícipes para serem 
implementados durante sua 
segunda gestão.

O local leva o nome po-
pular de Casa da Mulher Maria 
Nunes Guimarães, em home-
nagem pela trabalhadora que 
foi uma vítima recente em nível 
local de homicídio decorrente 
de agressão. Com funciona-
mento de segunda a sexta, das 
8 às 18 horas, a Casa Maria 
Nunes tornou-se a referência 
no quesito atendimento por 
agressão física, psicológica 

ou sexual disponibilizando 
gratuitamente às atendidas 
assistência social, psicológica, 
jurídica, dentre outros serviços. 
“A bandeira do nosso governo é 
o cuidado com as pessoas, em 
especial com as mais vulnerá-
veis. Sendo assim, que a Casa 
da Mulher seja um espaço de 
aconselhamento, de atenção, 
e que o exemplo do cuidado e 
do carinho possa prevalecer”, 
expressou o prefeito Sucupira 
quando da inauguração do 
equipamento público.

De acordo com a coor-
denadora do local, Cristiana 
de Matos, o conjunto de ser-

viços ofertados na Casa visa 
fortalecer a autoestima das 
atendidas a fi m de que elas 
tomem decisões relativas à 
violência vivida. “As mulheres 
vítimas de agressão domés-
tica podem vir a fi m de que 
sejamos porta- voz delas junto 
à polícia de alguma denúncia 
que tiverem. Outra forma é por 
encaminhamento de órgãos 
como unidades de saúde, a 
PM, o CREAS, enfim, das 
instituições comprometidas 
com a causa”, explanou a 
coordenadora. 

Ela destacou ainda a im-
portância da criação também 

da Casa de Acolhimento, que 
é o lugar sigiloso destinado 
para abrigo das mulheres em 
situação de risco de voltar 
para seus lares. “Elas podem 
fi car lá inclusive com os fi lhos 
até que a prefeitura provi-
dencie um aluguel social ou 
outro espaço a fi m de que as 
atendidas possam seguir sua 
vida”, pontuou Matos. Já a 
Casa da Mulher Maria Nunes 
Guimarães está localizada 
em endereço que deve ser di-
vulgado: Rua Altino Barbosa, 
321, Altino Barbosa. 

(Texto e fotos: Ascom/
Prefeitura de Teófi lo Otoni) 

de várias pesquisas de espe-
cialistas, já se sabe da exis-
tência de forças femininas, 
como Nísia Floresta e Maria 
Firmina de Reis, autoras que 
ficaram à sombra de uma 
tradição que desacreditava 

em sua expressão.
Na semana do Dia In-

ternacional da Mulher, Katy 
Navarro relembra a luta femi-
nina no campo literário, em 
busca do direito de publicar 
suas obras, compartilhar sua 

poesia e viver da produção 
escrita. Pontuando sua co-
ragem, força e resistência, 
a jornalista conta que, se 
hoje temos uma geração de 
jovens autoras promissoras, 
é porque, no passado, outras 

brasileiras acreditaram 
que era preciso escrever, 
continuar seu trabalho 
artístico e lutar pela igual-
dade. 

(Fonte: Rádio Nacio-
nal)
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Teófi lo Otoni -  Todos nós 
sabemos que 08 de março é dedi-
cado ao Dia Internacional da Mu-
lher. Muito além desta data, o mês 
de março é considerado mês de 
luta pelos direitos das mulheres, 
iniciado através de questões de 
desigualdade salarial.  Ao longo 
do tempo, a defesa pelos direitos 
das mulheres na sociedade per-
passa pela desigualdade salarial, 
violência doméstica, abuso, assé-
dio, desigualdade no mercado de 
trabalho e preconceito de gênero, 
no Brasil e no mundo. 

A história

A história conta que após 
a Segunda Guerra Mundial, o 
dia 08 de março tornou-se prin-
cipal data em homenagem as 
mulheres, sendo consequência 
da revolução que aconteceu na 
Rússia. O mês de março também 
estava associado ao incêndio em 
Nova York.  

O Dia Internacional da Mu-
lher foi ofi cializado pela Organi-

Mês de Março é o mês das mulheres: entenda o motivo

zação das Nações Unidas como 
uma data comemorativa somente 
em 1975. Inclusive, 1975 foi de-
clarado o Ano Internacional das 

Muitas mulheres foram 
importantes para a história do 
Brasil. Levaram nossa cultura 
mundo afora e importantes de-
cisões foram tomadas, graças à 
elas. Conheça algumas.  

Maria Leopoldina: Um 
dos fatos mais importantes da 
história do nosso país, foi a 
Independência do Brasil, certo? 
Mas que assinou o decreto de 
separação entre o Brasil e Por-
tugal? Foi a Maria Leopoldina, 
que estava como Princesa 
Regente do Brasil, ausência de 
Dom Pedro. 

Princesa Isabel: Uma outra 
mulher importante na história foi 
a Princesa Isabel, fi lha de Dom 
Pedro II. Após o falecimento dos 
seus irmãos, ela viria a tornar-
se a herdeira do trono brasileiro. 
Dom Pedro II costumava viajar 
e a deixava como a Princesa 
Regente do país. Na última 
viagem que realizou seu pai, ela 

Conheça as mulheres que se destacaram no Brasil

Mulheres, contra as desigualda-
des e discriminação de gênero 
em todo o mundo.   

O 8 de março é um dia para 

assinou a Lei Áurea, que aboliu 
a escravidão no Brasil, em 1888.  

Chiquinha Gonzaga: Ela 
foi uma compositora, pianista 
e maestrina. Ela nasceu no Rio 
de Janeiro, pianista autodidata, 

estreou a opereta “A Corte na 
Roça” e chamou a atenção de 
produtores da época. Tornou a 
primeira maestrina brasileira.

Tarsila do Amaral: A pintora 
e desenhista também faz parte 

reflexão a respeito de toda a 
desigualdade e a violência que 
as mulheres sofrem no Brasil e 
no mundo. É um momento para 

combater o silenciamento que 
existe e que normaliza a desi-
gualdade e as violências sofridas 
pelas mulheres, além de ser um 

momento para repensar atitudes 
e tentar construir uma sociedade 
sem desigualdade e preconceito 
de gênero.

dessa lista. Importante na com-
posição dos grandes nomes de 
artistas modernistas brasileiros. 
Foi a Tarsila que pintou a obra 
mais cara de um artista brasilei-
ro: o Abaporu.

Carmen Miranda: A portu-
guesa mais brasileira do mundo! 
Ela e a irmã Aurora, interpreta-
vam marchinhas e samba nas 
rádios. Logo chamou atenção 
do meio musical e se tornou 

uma cantora popular de suces-
so. Ela possuía características 
bem marcantes que a tornaram 
um grande ícone da música e 
difundiu a cultura brasileira pelo 
mundo.   

 Maria Leopoldina Princesa Isabel Chiquinha Gonzaga Tarsila do Amaral Carmen Miranda



6 Téofi lo Otoni, Março de 2021

A Prefeitura de Teófi lo Oto-
ni atualizou o Painel Vacinô-
metro  do município. Segundo 
os dados, já foram vacinados 
4.379 pessoas com a primeira 
dose. Enquanto que 3.535 pes-
soas já receberam a segunda 
dose. 

Na últ ima sexta-feira, 
11/03, os idosos acima de 85 
anos ou mais começaram a 
ser  vacinados através do dia 
“D de Vacinação” realizado nas 
Unidades de Saúde da cidade. 
Em uma etapa anterior, cerca 
de 251 idosos de 85 anos ou 
mais receberam a primeira 
dose da vacina Astrazeneca 
durante um drive-thru no Es-
tacionamento do Expominas.

Mais de 4.300 pessoas já vacinaram con-
tra a COVID-19 em Teófi lo Otoni



Téofi lo Otoni, Março de 2021 7

No sábado, 27 de março, mi-
lhões de Testemunhas de Jeová 
e pessoas interessadas em todo 
o mundo estarão reunidas para o 
evento mais importante do ano — 
a Celebração da Morte de Cristo. 
Desde o início da pandemia, em 
março de 2020, as Testemunhas de 
Jeová têm realizado todas as suas 
reuniões virtualmente, por isso a 
Celebração ocorrerá mais uma vez 
por videoconferência.

Nesse dia, uma palestra bíblica 
explicará por que Jesus teve que 
morrer e como essa morte pode nos 
benefi ciar. Além disso, uma semana 
antes será feito um discurso espe-
cial com o tema: Você encontrou 
“uma pérola de grande valor”? Você 
e sua família estão convidados para 
assistir a essas palestras!

Mais de 17 milhões de pes-
soas assistiram a Celebração em 
2020. Veja um vídeo curto que 
explica por que essa ocasião é tão 
importante nesse link: Lembre-se 
da morte de Jesus.

As Testemunhas de Jeová 

Por que Jesus teve que morrer?
Esse ano, a morte de Cristo será lembrada no mundo inteiro pela internet

continuam seguindo as orientações 
dos órgãos de saúde e contribuindo 
para a segurança de todos até que a 
pandemia da covid-19 tenha passa-
do. Porém, ainda que precisem usar 
meios não convencionais, estão 
decididas a obedecer às instruções 
de Jesus para celebrar a sua morte, 
conforme Lucas 22:19: “Persistam 
em fazer isso em memória de mim.”

Para assistir a esses eventos, 
fale com uma Testemunha de Jeo-
vá que você conhece ou acesse o 
site jw.org e descubra o contato do 
local mais perto de sua casa. Não 
é necessário se cadastrar!

Porta-voz local das Testemu-
nhas de Jeová:

Carlos Eduardo Shishido
cshishido.jw@terra.com.br

O Congresso Nacional apro-
vou uma medida provisória que 
dispensa a necessidade de perí-
cia médica para a concessão de 
auxílio-doença. No ano passado, 
o INSS já havia adotado este 
sistema. 

O segurado precisa apenas 
apresentar um atentado médico 

Auxílio-doença será liberado sem necessidade de perícia
com a indicação de afastamen-
to para começar a receber um 
adiantamento do benefício no va-
lor de um salário-mínimo. Porém, 
a medida encerrou em dezembro 
do ano passado. De janeiro para 
cá, quem ficou doente ou se 
machucou no trabalho tem que 
agendar uma perícia médica no 

INSS, o que pode levar até 45 
dias. 

O INSS ainda não se pro-
nunciou sobre a nova medida.  O 
Governo Federal precisa sancio-
nar o texto para depois começar 
a valer.  

(Fonte: Mais News) 

Na última terça (16), o gover-
nador de Minas Gerais, Romeu 
Zema, anunciou que todo o esta-
do estaria entrando na chamada 
“onda roxa” do Programa “Minas 
Consciente”.

Zema, aliado do presidente 
Bolsonaro desde o primeiro mi-
nuto, não consegue fugir da reali-
dade: o país colapsou e em Minas 
Gerais não é diferente. É claro 
que o governador do “Novo” não 
vai admitir isso, mas o fato é que 
nunca houve sequer um plano na-
cional de combate à pandemia em 
todo o país, por parte do governo 
federal, cujo chefe do executivo 
insiste em narrativas fantasiosas, 
que jogam as pessoas umas con-
tra as outras.

De um lado, Bolsonaro nun-
ca agiu para conter o avanço do 
vírus, nunca prestigiou a ciência e 
demitiu todos os ministros da saú-
de que não rezaram em sua car-
tilha negacionista e anticientífi ca. 
De outro, o presidente da cloro-
quina também sempre fez pouco 
caso do auxílio-emergencial, para 
garantir dignidade às pessoas, va-
lor este pago em diversos países. 
Ao contrário, sempre incentivou 
sua horda de seguidores a criticar 
o fechamento do comércio Brasil 
afora. É desnecessário dizer, mas 
no céu não tem boletos e nem 
contas a pagar....

Ora, bastava ver os exemplos 

em vários países, com governos 
de espectros ideológicos desde 
extrema-direita, como na Hungria, 
até países socialistas como Cuba: 
todos, sem exceção, levaram a 
sério a doença, buscando alterna-
tivas econômicas à necessárias e 
efetivas medidas de restrição de 
circulação impostas.

Mas aqui no Brasil, não: en-
quanto prefeitos e governadores 
tentavam (e tentam) evitar uma 
tragédia humanitária ainda maior, 
o presidente segue fi rme em seu 
projeto, provocando aglomera-
ções, criticando quem restringe 
a circulação nas cidades/estados 
e insufl ando seus apoiadores rai-
vosos a irem contra as recomen-
dações sanitárias mais básicas.

Durante a campanha, lá em 
2018, os bolsonaristas estufavam 
o peito para defender o “cance-
lamento de CPFs”, referindo-se 
à morte de “bandidos”. Agora, 
desde 2020, 300 mil brasileiros 
tiveram seus CPFs “cancelados”, 
graças à COVID-19, sendo muitas 
mortes evitáveis. Bem que o pre-
sidente, certa feita, disse que sua 
“especialidade é matar”. Homem 
de palavra!

Mestre e Bacharel em Direito 
pelas Faculdades Milton 
Campos. Especialista em 

Gestão Pública (FaPP/UEMG). 
Professor Universitário. 

Advogado.

Bolsonaro: 
um homem de palavra!

João Gabriel Prates
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Teófi lo Otoni - Quem passa 
pelo centro da cidade percebe 
uma loja bem estruturada, deco-
rada e conceitual: a loja da RB 
Informática salta aos olhos. Há 
muito tempo, o desejo de abrir 
uma segunda loja na cidade 
nasceu da vontade de estar mais 
próximo dos clientes. Até que em 
março de 2021 o sonho foi concre-

RB Informática abre nova 
loja em Teófi lo Otoni

tizado durante a pandemia. “Nós 
estamos mais uma vez investindo 
na nossa cidade natal. Gostaria 
de agradecer a todos os nossos 
clientes e colaboradores que acre-
ditaram nesse desafio durante 
a pandemia”, completa o gestor 
da empresa Anderson Ramalho 
sobre a importância da nova loja.

Os clientes podem adquirir 

acessórios para computadores, 
mochilas para notebook, pen 
drive, agendar visitas técnicas e 
manutenção de computadores. 
Tudo isso com a qualidade e a 
credibilidade da marca RB Infor-
mática.

A nova loja está localizada na 
Avenida Getúlio Vargas, nº487, 
loja C, Centro. 

A nova loja oferece produtos de informática e agendamento de visitas técnicas e manutenção de computadores
Teófi lo Otoni – O vereador 

Sidnei Santos da Silva, conhecido 
como “Branquinho”, é nascido em 
Teófi lo Otoni, morador do bairro 
São Cristóvão,  católico praticante, 
atua como comerciante e tem 44 
anos. 

Branquinho foi eleito com 
481 votos pelo partido PC do B. 
Na Câmara Municipal integra as 
seguintes comissões: de fi nanças, 
orçamento e tomada de contas 
(relator), de serviços públicos mu-

Conheça a trajetória vitoriosa 
do vereador Sidnei Santos da 

Silva, “Branquinho”

nicipais (suplente) e da agricultura, 
meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável (membro efetivo). 
“Como membro do Legislativo, ele 
afi rma que o vereador é o interlo-
cutor entre o cidadão e as deman-
das da sociedade, através dos 
gestores dos recursos públicos”, 
disse o parlamentar. Branquinho 
defende que o vereador deve agir 
com liberdade e autonomia, a fi m 
de buscar um cenário, que favore-
ça o alcance do bem comum. 

Branquinho defende que o vereador deve agir com liberdade e autonomia


