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Policial

Retomada do setor frigorífico João Leite na luta pela volta da “Baiminas”

João Leite acredita que o transporte ferroviário, por ser mais seguro, mais confortável e de frete 
mais barato que o rodoviário, permitirá o transporte de passageiros e de cargas com mais eficiência

Após mais de um ano desde o fechamento do único frigorífico da cidade, Prefeito Sucupira 
anuncia retomada do setor 

Polícia Militar prende suspeito 
e apreende arma de fogo em 

Malacacheta 

Polícia Civil e PRF recuperam carga 
subtraída da Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos/ SEDEX e 
prendem envolvidos em Medina
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Saúde
Vacinação contra a gripe começou 
quarta-feira (14) em Teófilo Otoni 

Falta de sedativos faz municípios 
mineiros pedirem socorro

- Página 07

Entrevista com Olímpia Lorentz, proprietária 
da Lorentz Proatec Projetos e Consultoria 

Tenente Adilson Baía conta em entrevista as 
principais ações desenvolvidas em Teófilo Otoni  

Alterações no Código Brasileiro

Veja o que mundou no Código Brasileiro de Trânsito que entrou em vigor na segunda-feira, 12/04

Página 08
Página 06

Página 02Página 03Página 04

Cidade
Colégio Tiradentes da Polícia Militar 

completa 22 anos de existência

Câmara aprova projeto que prorroga 
entrega do IR até 31 de julho
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Medina - A Polícia Ci-
vil e a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), por meio do 
Comando de Operações Es-
peciais e da Unidade Opera-
cional de Itaobim, apreende-
ram, na quarta-feira, 07/04, 
itens de carga subtraída da 
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos (EBCT)/
SEDEX e prenderam três 
homens, dois de 28 e um de 
30 anos, em Medina, no Vale 
do Jequitinhonha.

A PRF realizava averi-
guações referentes a com-
bate ao crime na região de 
Itaobim e recebeu informe 
do veículo no qual os envol-
vidos estavam, procedendo 
à abordagem, com os quais 
foi localizado um item da 
carga.

A PRF se deslocou para 
Medina, cidade onde os en-
volvidos residem, e, em con-
junto com a PCMG, foram 
recuperadas nas residências 
indicadas pelos envolvidos 
vários itens de carga subtraí-
da da EBCT/SEDEX, bem 
como itens de outras cargas 

Polícia Civil e PRF recuperam carga subtraída 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégra-

fos/ SEDEX e prendem envolvidos em Medina

também subtraídas em data 
pretérita.

Os envolvidos foram 
autuados em flagrante pela 

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam itens de carga subtraída 
dos Correios e Telégrafos e prenderam três homens

prática do crime de recep-
tação. As investigações 
prosseguem com vistas 
à apuração completa dos 

fatos e responsabilização 
dos envolvidos. 

(Fonte: Divulgação - Po-
lícia Civil de Medina)

Malacacheta - Na noi-
te desta terça-feira, 13/04, 
policiais militares aborda-
ram um condutor de uma 
motocicleta. Ao verificar a 
documentação, notaram que 
o li-cenciamento do veículo 
está atrasado. Ao realizar 
buscas na mochila que es-
tava nas costas do suspeito, 
localizaram um rifle calibre 

Polícia Militar prende sus-
peito e apreende arma de 

fogo em Malacacheta

22 desmontado. Na conti-
nuidade, fizeram buscas na 
mochila que estava no gui-
dão da moto, localizando 29 
cartuchos do mesmo calibre.

O homem foi preso e 
encaminhado à delegacia 
de Polícia Civil, juntamente 
com a arma. Veículo foi 
encaminhado para o pátio 
conveniado.

Da Redação - Entraram 
em vigor na segunda-feira, 
12/04, as alterações promo-
vidas no Código Brasileiro de 
Trânsito. A principal novidade 
é ampliação do prazo de vali-

Alterações no Código Brasileiro de Trânsito começam a valer  

dade da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) para dez 
anos no caso de condutores 
de até 50 anos. As mudan-
ças foram sancionadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro 

em outubro do ano passado, 
quando ficou definido que a 
vigência passaria a ocorrer 
180 dias após a sanção.   

Os exames de aptidão 
física e mental para renova-

ção da CNH não serão mais 
realizados a cada cinco anos. 
A partir de agora, a validade 
será de dez anos para mo-
toristas com idade inferior 
a 50 anos; cinco anos para 
motoristas com idade igual 
ou superior a 50 anos e in-
ferior a 70 e três anos para 
motoristas com idade igual 
ou superior a 70 anos. 

Haverá mudanças tam-
bém na quantidade de pontos 
que podem levar à suspen-
são da carteira. Atualmente, 
o motorista que atinge 20 
pontos durante o período 
de 12 meses pode ter a 
carteira suspensa. Agora, a 
suspensão ocorrerá de forma 
escalonada. O condutor terá 
a habilitação suspensa com 
20 pontos (se tiver duas ou 
mais infrações gravíssimas 
na carteira); 30 pontos (uma 
infração gravíssima na pon-
tuação); 40 pontos (nenhu-
ma infração gravíssima na 
pontuação). 

As novas regras proí-
bem que condutores conde-
nados por homicídio culposo 
ou lesão corporal sob efeito 
de álcool ou outro psicoativo 
tenham pena de prisão con-
vertida em alternativa.

O uso de cadeirinhas 
no banco traseiro passa a 
ser obrigatório para crianças 
com idade inferior a 10 anos 
que não tenham atingido 1,45 
metro de altura. Pela regra 
antiga, somente a idade da 
criança era levada em conta. 

Em motocicletas, só  será 
permitido o transporte na ga-
rupa de crianças com mais de 
10 anos de idade. Antes, era 
possível levar crianças com 
mais de sete anos. 

Nos casos de chama-
mentos pelas montadoras 
para correção de defeitos em 
veículos (recall), o automóvel 
somente será licenciado após 
a comprovação de que hou-
ve atendimento da campa-
nhas de reparos.  (Colaborou 
Agência Brasil e Mais News)

“A pressa não encurta o tempo, encurta a vida.” 
“A segurança consiste na responsabilidade de saber e agir da maneira correta.”
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Teófilo Otoni - Uma boa 
assessoria contábil passa a 
ter importância vital para os 
negócios e seu crescimento. 
Com a contabilidade em 
dia os produtores ganharão 
ferramentas importantes 
para tomada de decisões 
e conquista de novos mer-
cados, desenvolvimento de 
produtos mais qualificados 
e redução de custos, que 
vão gerar maior caixa para o 
produtor ou para a empresa. 
Olímpia Lorentz, proprie-
tária da Lorentz Proatec 
Projetos e Consultoria em 
Teófilo Otoni explica que a 
contabilidade rural quando 
feito por profissionais qua-
lificados contribui para o 
crescimento das empresas 
rurais e para os peque-
nos  e grandes produtores.  
 
OLHO VIVO - Como surgiu 
a Lorentz Proatec?
Olímpia Lorentz - A Lorentz 
Consultoria surgiu devido o 
grande conhecimento ob-
tido na Contabilidade Ru-
raltec, onde ainda trabalho 
com parceria desde 1998, 
e como contadora desde o 
ano 2010. Porque interessei 
pela área rural? Após anos 
de estudos, como bacharel 
em Ciências Contábeis, vi 
a grande necessidade de 
acompanhamento e suporte 
para os grande e peque-
nos produtores rurais no 
agronegócio,onde clientes 
reclamavam falta de orien-

Contabilidade Rural: Entenda a importância para o seu negócio  
A Lorentz Proatec Projetos e Consultoria em Teófilo Otoni contribui para o crescimento das empresas rurais e demais produtores 

tação, falta de entendimento 
(principalmente na área de 
agricultura de subsistência). 
Muitos produtores acredita-
vam que não havia neces-
sidade de um contador para 
esses fins. E ao deparar 
com essa situação, come-
cei um estudo sobre área 
rural, entre suas qualidade e 
dificuldades nos setores de 
Produção vegetal, animal e 
industria rural, dentre outras 
atividades como pecuária, 
agropecuária, extração e 
exploração vegetal, venda 
de rebanhos reprodutores e 
matrizes, produtos in natura 
feita pelo próprio agricultor 
Lorentz Proatec. Aos pou-
cos, fui percebendo que 
toda e qualquer atividade 
rural precisa de um controle 
eficiente para um melhor ge-
renciamento. A contabilidade 
agropecuária quando feito 
por profissionais qualificados 
contribui para o crescimento 
das empresas rurais e para 
os pequenos produtores. 
Com as perspectivas de 
crescimento no Brasil, optei 
em estar profissionalizando 
nesta área que é extrema-
mente importante para o 
aumento da competitivida-
de dos produtos nacionais, 
sobre tudo para o desen-
volvimento da economia. 
A Ruraltec Contabilidade 
existe há mais de 30 anos 
no mercado. Está sob nova 
direção, desde 2004, dos só-
cios proprietários Marina Bis-

po da Silva Varella, Olímpia 
Lorentz e Eduardo G.Pêgo.  
 
OLHO VIVO - Quais são os 
serviços oferecidos aos 
clientes? 
Olímpia Lorentz- Oferece-
mos os serviços de conta-

bilidade rural e comercial 
(abertura e baixa de em-
presas, contratos diversos, 
CCIR, cadastro de produtor 
rural, Imposto de Renda 
Pessoa Física e Jurídica, 
ITR , montagem de pastas 
para empréstimos Rurais) 

e responsabilidade com de-
partamento fiscal e contábil. 
Através da contabilidade, a 
empresa pode saber o valor 
de seus ativos, passivos, re-
ceitas, custos e despesas, a 
rentabilidade e lucratividade 
do negócio, produtividade 
da mão de obra. Através 
disso pode realizar um bom 
planejamento tributário e 
assessoria contábil na área 
de projetos de crédito rural e 
financiamentos.
  
OLHO VIVO - Além, dos 
serviços oferecidos, qual 
é a maior demanda de tra-
balho da empresa? 
Olímpia Lorentz- Entrar 
no mundo dos negócios, 
como agente de créditos em 
bancos, juntamente com par-
cerias e agentes técnicos, 
criando projetos e fazendo 
visitas aos clientes principal-
mente aqueles que já são da 
minha carteira e que encon-
tra sob meu poder nas conta-
bilidades Lorentz Consultoria 
e Ruraltec Contabilidade. E 
ainda, elaborando relatórios, 
através das visitas, visando 
as condições dos documen-
tos do proprietário da terra, 
analisado para que não haja 
retardamento do emprés-
timo a serem concedido 
poupando assim , tempo 
das agências financeiras e 
inadimplência, prestando 
suporte no levantamento 
e análise socioeconômica 
para pessoa física e jurídica. 

OLHO VIVO - Como elabo-
rar um projeto e viabilizar 
a realização do mesmo?
Olímpia Lorentz- Começa-
mos através de um estudo 
de viabilidade, juntamente 
com outros escritórios de 
contabilidade que não dis-
põem desse tipo de servi-
ços na área rural e clientes 
para saber das necessi-
dades, dos erros e o mo-
tivo de indeferimento dos 
pedidos de empréstimos. 
As vantagens do projeto é 
a  diminuição do tempo de 
espera, devido a empresa 
conter um grupo especia-
lizado técnico e contábil 
trabalhando juntos para 
deferimento dos pedidos 
enviado ao banco. É im-
portante lembrar que é de 
inteira responsabilidade do 
escritório contábil, a orga-
nização dos documentos, 
sendo que cada participan-
tes será responsável pelas 
assinaturas dos relatórios 
fornecidos, eximindo as-
sim a responsabilidade do 
risco que possa ocorrer no 
atraso de entrega, posse 
de documentos, e valores 
cobrados na contratação 
dos prestadores de servi-
ços de cada equipe. Den-
tro destes riscos podem 
ocorrer dos clientes atrasar 
a documentação por não 
estarem em dia com a con-
tabilidade, da formalização, 
atualização, e confecção 
de documentos.

Olímpia Lorentz, proprietária da Lorentz Proatec Projetos e 
Consultoria explica que a contabilidade rural contribui para 
o crescimento das empresas rurais e para os pequenos  e 

grandes produtores. 

A Lorentz Proatec Projetos e Consultoria fica situada na rua Dr. João Antônio, 284 - sala 
101 (mesmo prédio da Ruraltec  Contabilidade) 

A Lorentz Proatec Projetos e Consultoria está totalmente credenciada no Banco do Brasil e 
legalizada pela Prefeitura, CRCMG, JUCEMG e Conselho de Engenharia Agrônoma
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Responsável pela exe-
cução de serviços vol-
tados à limpeza, manu-
tenção da iluminação 
e outras importantes 
ações de zeladoria, a 
Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos 
tem buscado contribuir 
diuturnamente com a 
transformação de Teófilo 
Otoni. A pasta tem de-
senvolvido dezenas de 
atividades e conquistado 
avanços significativos 
em áreas essenciais 
para o progresso sus-
tentável da cidade. Na 
entrevista, o secretário 
Adilson de Souza Pe-
reira, conhecido por Te-
nente Adilson Baía, fala 
sobre a evolução das ati-
vidades da Secretaria e 
aponta ações que estão 
planejadas para 2021.    

Serviços Urbanos avança em ações de zeladoria da cidade  
 Tenente Adilson Baía conta em entrevista as principais ações desenvolvidas em Teófilo Otoni  

OLHO VIVO -Quais as 
principais ações da Se-
cretaria de Serviços 
Urbanos?
Tenente Baía - A secre-
taria é responsável pela 
limpeza urbana (coleta 
de lixo, varrição, lavação 
de vias, capina, desas-
soreamentos de rios, 
córregos e canaletas, 
retirada de terras das 
vias, tapa buracos de 
asfalto e calçamento, 
limpeza de bueiros, co-
locação de grelhas e 
tampões, recuperação 
de vias, calçamentos, 
construções de pontes, 
paredões, escadarias, 
drenagem e construções 
de paredões e reformas 
dos prédios públicos mu-
nicipais, mailhamentos e 
construções e manuten-
ções de galerias, patrola-

mentos e cascalhamento 
a de ruas, limpeza de 

prédios públicos munici-
pais e caiação de ruas.  

OLHO VIVO - Além do 
limpeza urbana, quais 
as outras contribuições 
da Secretaria para o de-
senvolvimento do mu-
nicípio? Qual o maior 
desafio enfrentado du-
rante esse período de 
pandemia?
Tenente Baía - É missão 
nossa trabalhar no me-
lhoramento da infraestru-
tura urbana e melhoria 
da qualidade de vida dos 
munícipes.  E zelar pela 
saúde dos coloborado-
res que diuturnamente 
prestando serviço aos 
moradores da cidade.  

OLHO VIVO - Qual o 
planejamento da pasta 
para o ano de 2021? 
Tenente Baía - Para este 
ano pretendemos dar con-
tinuidade na prestação 

dos serviços essenciais, 
além de oferecer a míni-
ma condição para que os 
nossos munícipes tenham 
o direito de se locomo-
verem com qualidade.  

OLHO VIVO - Como a Se-
cretaria procura envolver 
o cidadão no processo 
de melhoria da cidade?
Tenente Baía -  Através 
das parcerias com a co-
munidade na realização 
de alguns trabalhos e 
recebendo informações 
através da mesma acerca 
de demandas a serem 
realizadas. Ademais, o Go-
verno Municipal, através 
do prefeito Daniel Sucupira 
tem solicitado a dar priori-
dade aquelas pessoas que 
mais precisam. Sabemos 
que muitas coisas ainda 
precisam serem feitas. 

Tenente Adilson Baía conta em entrevista as 
principais ações desenvolvidas em Teófilo Otoni  

Lavação da Avenida João XXIII 
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As coisas caminham 
para um fosso perigoso. 
Com a politica do presiden-
te Bolsonaro para afagar 
o centrão, e para isso ce-
deu a pasta responsável 
pela articulação política, 
demonstra que as coisas 
caminham num rumo que 
estava adormecido ha mais 
de 50 anos. A memoria da 
ditadura volta de forma 
nebulosa e a ideia presi-
dencial de se alinhar mais 
à caserna traz outra vez um 
espectro do qual a minha 
geração não tem razões 
para ter saudade ou boas 
recordações.

A escolha de um chan-
celer de pouca experiência 
também gera dúvidas so-
bre mudança na atuação 
ideológica da chancelaria 
brasileira. Os mais de 300 
mil mortos da covid-19 no 
Brasil tem pressionado o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), que decidiu 
colocar de vez o centrão 
dentro do seu gabinete pre-
sidencial. Essa escolha, no 
entanto, trará lembranças 
horríveis aos brasileiros. 
A deputada Flávia Arruda 
(PL-DF) que ocupará a 
interlocução política do go-
verno, além de totalmente 
inexperiente, é esposa do 
ex-governador do distrito 

Escalada autoritária 
de Bolsonaro

Dr. Joao Domingos

Da Redação - O Colégio Tiradentes da Polí-
cia Militar de Minas Gerais, completa 22 anos de 
implantação na cidade de Teófilo Otoni. 

Motivo de orgulho do Povo Mineiro e princi-
palmente do Teófilo Otonense, o Colégio Tiraden-
tes comemora aniversário sacramentado como 
um dos melhores e-ducandários da Região. 

Neste momento de pandemia em que aulas 
presenciais foram suspensas o Co-légio mante-
ve a qualidade do ensino na modalidade virtual 
mantendo o alto nível na formação e disciplina 
dos alunos. 

(Texto e Foto: Divulgação Colégio Tiradentes)

Colégio Tiradentes da Polícia Militar 
completa 22 anos de existência

federal ‘Arruda’ que saiu 
preso do palácio onde go-
vernava. Preso por corrup-
ção. Portanto, a desvairada 
dança de cadeiras que se 
viu nos ministérios, indica 
que vêm mais bombas 
na politica brasileira com 
essa mania de Bolsonaro 
de achar que as forças 
armadas brasileiras per-
tencem a si mesmo.  Ne-
nhum brasileiro que pensa 
minimamente amanheceu  
hoje sem preocupações 
com a democracia. Levar 
Braga Neto para a Defesa 
é uma forma de pressionar 
a caserna com tendências 
ao extremismo.

As atitudes do pre-
sidente são imaturas, e 
de pessoas imaturas se 
espera omissão, mas tam-
bém se espera a ação sem 
responsabilidade com os 
resultados. O papel das 
Forças Armadas tem que 
se pautar pela Constituição, 
mas sempre aparecem 
uns doidos irresponsáveis 
que costumam botar tudo 
a perder. Até quando os 
deputados vão assistir essa 
escalada de autoritarismo 
sem colocar um freio de 
arrumação em tudo isso?

Esse controle ideoló-
gico das Forças Armadas 
que vem sendo tentado 
pelo presidente Bolsonaro 
é a clara senha de que 
ele quer dar um golpe de 
Estado sim, mas ainda não 
tem as condições ideais. 
Por outro lado, Bolsonaro 
tem as características ne-
cessárias para o golpe: Não 
tem compromisso com a 
democracia e é louco o su-
ficiente para achar que suas 
atitudes golpistas serão a 
solução para resolver as 
fantasias fascistas de quem 
vê comunista em todos os 
cantos do país. Ainda mais 
com Lula livre leve e solto 
por ai, liderando o teto das 
pesquisas de intenção de 
voto. Quem viver verá.

Dr. Joao Domingos – 
Advogado e jornalista

Da Redação - A Câmara 
dos Deputados aprovou nesta 
terça-feira (13) a prorrogação, 
até 31 de julho de 2021, do 
prazo para entrega da decla-
ração de Imposto de Renda 
da Pessoa Física, ano-base 
2020. A proposta segue para 
sanção presidencial.  

Pelo texto aprovado, 
caso tenha saldo do imposto 
a pagar no fim da decla-
ração, o valor devido pelo 
contribuinte poderá ser par-
celado em até seis meses. 
No entanto, o último mês de 
vencimento de parcelas de 
imposto a pagar eventual-
mente apurado está limitado 
a dezembro deste ano. 

Restituição
O projeto não altera o 

cronograma de restituição do 

Câmara aprova projeto que prorroga 
entrega do IR até 31 de julho

IR. O contribuinte conti-nuará 
a receber o reembolso em 
cinco lotes mensais, de 31 
de maio a 30 de setembro. 

Segundo a Receita Fe-
deral, quanto antes enviar 
a declaração, mais cedo o 
contribuinte receberá a res-
tituição. No primeiro lote, no 
fim de maio, terão prioridade 

os brasileiros com mais de 
60 anos de idade, sobretudo 
os que têm mais de 80 anos, 
as pessoas com deficiência 
física ou doença grave e os 
contribuintes que têm o ma-
gistério como fonte principal 
de renda.

Os demais lotes serão 
pagos em 30 de junho, 30 de 

julho, 31 de agosto e 30 de 
setembro. Receberá primeiro 
quem tiver enviado a decla-
ração antes.

Prorrogação
Na segunda-feira, 12/04, 

a Receita comunicou o adia-
mento por um mês da entre-
ga do IR. A decisão prorroga 
o prazo até 31 de maio. 
No ano passado, o prazo 
também foi prorrogado por 
decisão administrativa.

De acordo com a Recei-
ta, a prorrogação foi estabe-
lecida como forma de suavi-
zar as dificuldades impostas 
pela pandemia de covid-19, 
assim como aconteceu em 
2019. No ano passado, o 
prazo foi estendido em dois 
meses, até 30 de junho. 

(Fonte: A-gência Brasil)
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Da Redação - Con-
siderado um dos depu-
tados mais atuantes de 
Minas Gerais, João Leite, 
retomou os trabalhos le-
gislativos, em 2021, foca-
do na Segurança Pública 
e no Desenvolvimento 
Econômico, através das 
ferrovias, revitalizando os 
diversos trechos abando-
nados pelas grandes 
concessionárias.

Para o deputado 
João Leite, que foi con-

João Leite na luta pela volta da “Baiminas”

vidado a compor nova-
mente a Comissão de 
Segurança Pública, o tra-
balho dele nos próximos 
dois anos dará atenção 
es-pecial à violência con-
tra a mulher e ao “novo 
cangaço” que é o crime 
praticado por quadrilhas 
organizadas, fortemen-
te armadas e às vezes 
com ações simultâneas. 
Esses criminosos agem, 
preferencialmente, nas 
cidades de médio porte. 

Uma das metas de João 
Leite é a criação da De-
legacia da Mulher, em 
Teófilo Otoni.

Quanto ao desen-
volvimento econômico, 
João Leite acredita que 
o transporte ferroviário, 
por ser mais seguro, 
mais confortável e de 
frete mais barato que o 
rodoviário, permitirá o 
transporte de passagei-
ros e de cargas com mais 
eficiência, tornando os 

João Leite acredita que o transporte ferroviário, por ser mais seguro, mais confortável e de frete mais barato que o rodoviário, permitirá o transporte 
de passageiros e de cargas com mais eficiência

produtos mais baratos 
e as viagens rodoviárias 
com menos acidentes.

João Leite defende 
inclusive o investimento 
na  Estrada de Ferro Ba-
hia - Minas de Araçuaí à 
Caravelas, passando por 
Novo Cruzeiro, Teófilo 
Otoni, Nanuque, Carlos 
Chagas numa extensão 
de 578 quilômetros.

(Texto e foto: Divul-
gação Deputado es-ta-
dual João Leite) 
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Teófilo Otoni - A campanha 
nacional de vacinação contra a 
Influenza (gripe) começou nesta 
quarta-feira, 14 de abril. Assim 
como no ano passado, a estraté-
gia será em etapas. Nesta primei-
ra, o público-alvo será formado 
por crianças acima dos 6 meses 
e menores de 6 anos, gestantes e 
puérperas (mulheres até 45 dias 
após o parto), trabalhadores da 
saúde e povos indígenas. Mais 
duas etapas estão previstas com 
início em maio e julho abrangendo 
outros grupos prioritários. 

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Saúde,  a aplicação aconte-
cerá de segunda a sexta-feira, em 

Vacinação contra a gripe começou quarta-feira (14) em Teófilo Otoni

14 unidades de saúde na área ur-
bana e 09 unidades na área rural. 
A meta definida pelo Ministério da 
Saúde é vacinar pelo menos 90% 
das pessoas dos grupos alvos da 
campanha.

Vacina Covid 

Para quem também faz parte 
de um dos públicos da campanha 
de vacinação contra a Covid-19, 
como os idosos e profissionais de 
saúde, a orientação é que seja 
respeitado um intervalo mínimo 
de 15 dias entre as doses da 
vacina contra a gripe e do coro-
navírus. 

Vacina da gripe protege contra as formas graves do vírus influenza que geram internação

Teófilo Otoni - Em vídeo 
gravado na terça-feira, 13/04, o 
prefeito Daniel Sucupira, anunciou 
o MOVIMENTO 100+. O objetivo 
do ato é conclamar os municípios 
mineiros com  mais de 100 mil 
habitantes a se unirem na luta por 
mais insumos para a saúde e mais 
doses de vacina. “O objetivo é que 
o Estado de Minas Gerais  e o 
Governo Federal possa olhar para 
as cidades mineiras e nos ajudar a 
diminuir o sofrimento do povo. Esse 
movimento naõ tem nenhum cunho 
político partidário e nenhum viés 
eleitoral. Pelo contrario, o objetivo 
é chamar a atenção da necessi-
dade que nós temos de garantir 
que providências sejam tomadas”, 
disse ele. 

TRAGÉDIA ANUNCIADA: 
Falta de sedativos faz municípios mineiros pedirem socorro

O prefeito Daniel Sucupira, anunciou o MOVIMENTO 100+ que visa conclamar os municípios  
a se unirem na luta por mais insumos para a saúde e mais doses de vacina.

Saúde espera receber 30 milhões 
de doses de vacinas em abril

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, fez uma reunião neste 
sábado (3) com representantes da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e da Organização Pan-A-
mericana da Saúde (Opas), que 
representa a OMS nas Américas. 
Após o encontro, Queiroga afir-
mou que o ministério busca apoio 
internacional para ampliar a vaci-
nação e conseguir remédios para 
a intubação de pacientes.

Marcelo Queiroga anunciou 
que a Fiocruz e o Butantan devem 
entregar neste mês 30 milhões 
de doses de vacinas. E as Forças 

Armadas vão ajudar a imunizar 
pessoas que vivem em locais de 
difícil acesso.

O ministro da Saúde voltou a 
pedir que todos usem máscaras, 
limpem bem as mãos, mantenham 
o distanciamento social e não 
façam aglomerações – inclusive 
nas comemorações de Páscoa. 
De acordo com Queiroga, es-
sas medidas combinadas com 
a vacinação podem reduzir as 
contaminações e evitar a adoção 
de medidas mais extremas, como 
lockdown. (Fonte: Radioagência 
Nacional – Brasília)
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 N a  s e x t a - f e i r a , 
09/04, durante encontro no 
gabinete oficial da Prefeitura 
com empresários, vereado-
res e representantes dos 
açougueiros que atuam no 
Mercado Municipal, o prefeito 
Daniel Sucupira anunciou o 
que considera uma grande 
notícia para Teófilo Otoni: 
a abertura de um frigorífico 
no município. A atividade de 
abate de bovinos e suínos 
será conduzida pelo Frigorí-
fico Oliveira Ltda, grupo que 
já atua no ramo em cidades 
mineiras como Ibirité e Luz. 
 Conforme exposto 
pelo prefeito Sucupira na 
ocasião, o investimento do 
Grupo Oliveira, que é da 

Após mais de um ano desde o fechamento do único frigorífico 
da cidade, Prefeito Sucupira anuncia retomada do setor 

ordem de mais de 6 milhões 
de reais, será nas mesmas 
instalações onde funcio-
nou até dezembro de 2019 
o Frigorífico Boi da Terra. 
“Desde o fechamento do 
único frigorífico que tínha-
mos aqui na cidade e que 
abastecia nossos açougues, 
não poupamos esforços em 
buscar alternativas que via-
bilizassem a retomada dessa 
atividade que é tão impor-
tante para nossa região. 
O resultado positivo desse 
empenho veio, o que nos 
deixa muito orgulhosos, em 
especial num momento tão 
difícil como o que vivemos 
ultimamente, devido à pande-
mia”, manifestou o prefeito. 

 Além do vereador 
e presidente da Câmara 
Municipal, Fábio Lemes, 
participou do encontro o 
parlamentar Serginho da 
Agropecuária, que na con-
dição de secretário da pasta 
representou os esforços da 
Prefeitura na busca de uma 
solução para o impacto do 
encerramento das atividades 
do Frigorífico Boi da Terra. “A 
reativação do abate e da co-
mercialização de carnes aqui 
no nosso município se trata 
de uma importante conquista, 
em especial para os cerca de 
50 permissionários do ramo 
de carnes do Mercado Mu-
nicipal, que é o maior ponto 
de vendas do produto na cidade”, declarou Serginho. 

Ele disse ainda que a cida-
de dispor de um frigorífico 
significa a existência de um 
local adequado para o abate 
de animais, com a garantia 
e a qualidade da carne para 
os consumidores. Ao longo 
do período em que Teófilo 
Otoni ficou sem frigorífico, 
os comerciantes do ramo 
de açougues recorriam, em 
grande parte, ao município de 
Governador Valadares, o que 
encareceu a carne vendida 
para os consumidores locais. 
 Durante o anúncio da 
abertura do frigorífico, outro 
ponto informado foi quanto à 
geração de trabalho. Segun-

do o empresário do Grupo 
Oliveira, Cristiano Antônio, a 
empresa vai dar preferência 
na admissão de trabalha-
dores de Teófilo Otoni, em 
valorização da mão-de-obra 
local, assim como aqueles 
que já trabalharam no extinto 
frigorífico. A expectativa é de 
que o empreendimento gere 
diretamente de 70 a 100 em-
pregos no município. E, na 
oportunidade, foi anunciado 
também que o novo frigorí-
fico de Teófilo Otoni começa 
a funcionar em até 90 dias. 
 Um dos permissio-
nários do Mercado Munici-
pal participantes da reunião 
que marcou a reativação 

do abate de carnes em 
Teófilo Otoni foi o açou-
gueiro Geovane Nunes, que 
comemorou a boa-nova e 
agradeceu a todos os agen-
tes envolvidos. “Desde o fim 
do Frigorífico Boi da Terra, 
há mais de 15 meses, nós 
comerciantes acreditamos 
que essa situação ia mudar, 
assim como aconteceu. A 
reativação desse ramo de 
atividade é uma benção 
para nós e acreditamos 
que vai melhorar a qua-
lidade de vida do nosso 
povo”, encerrou Nunes. 
 
Fonte: ASCOM / PREFEITU-
RA DE TEÓFILO OTONI-MG


