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“É melhor evitar um problema, do que sair dele.”

Padre Paraíso - A Polí-
cia Militar prendeu, durante a 
Operação “Minas Segura”, um 
homem sob a suspeita de estar 
comercializando armas de fogo 
e munições. O fato teria sido 
denunciado anonimamente 
quando o homem estava um 
estabelecimento comercial ofe-
recendo os produtos.  Diante 
da denúncia, foi intensifi cado 
o patrulhamento preventivo, 
quando as equipes policiais 
abordaram o suspeito e, após 
diligenciarem até o comércio 
deste, ele indicou para os poli-
ciais uma gaveta em um móvel, 
onde foram encontradas cinco-
cartelas de munições novas de 
calibres diversos para serem co-
mercializadas. E nessa mesma 
gaveta, também foi encontrado 
um carregador de pistola muni-
ciado com uma munição calibre 
9mm  euma munição avulsa 
calibre 25. 

Ao todo foram apreendidos 
20 cartuchos calibre 38, 10 car-
tuchos calibre 32, 11 cartuchos 
9 mm, 11 cartuchos calibre 25 
e um carregador para pistola 
de 9 mm. O suspeito foi preso 
por comércio ilegal de munições 
para armas de fogo e, após os 
procedimentos de praxe, foi 

Polícia Militar prende suspeito de comér-
cio ilegal de munições em Padre Paraíso
A ação aconteceu durante a Operação “Minas Segura

conduzido até a delegacia de 
plantão em Pedra Azul para 

providências por parte da Polí-
cia Judiciária.

Itambacuri -A Polícia Ci-
vil de Minas Gerais, por meio 
da 5ª Delegacia de Polícia Ci-
vil, realizou a arrecadação de 
mais de mil peças de roupas, 
como: vestuários diversos, 
calçados e agasalhos. Os 
materiais serão encaminha-
dos ao CRAS e distribuídos 
à população carente. A Po-
lícia Civil agradece a todos 
que participaram, direta ou 
indiretamente, com os dona-
tivos. Com a ajuda de todos, 
seremos sempre mais fortes, 
aquecendo vidas e vestindo 
corações! (Fonte: PCMG)

Polícia Civil realiza mais uma ação 
social na cidade de Itambacuri 

Pedra Azul -A Polícia Ci-
vil de Minas Gerais (PCMG), 
por meio da 2ª Delegacia 
Regional de Polícia Civil em 
Pedra Azul, concluiu, no dia 
25/06/2021, o inquérito poli-
cial que apurou a prática dos 
crimes de roubo e extorsão 
ocorridos no dia 27/02/2021 
em Pedra Azul, na região do 
Jequitinhonha.

No dia dos fatos, já no 
fi nal da tarde, o pai foi aborda-
do pelos autores retornando 
em uma motocicleta de sua 
fazenda, que fica na zona 
rural do município de Pedra 
Azul. Os indivíduos o levaram 
para uma área de mata e lá 
exigiram que ligasse para 
sua esposa, pedindo a esta 
que levasse todo o dinheiro 
que conseguisse. A esposa 
e sua fi lha se dirigiram para 
o local em que o pai disse 
que as estava esperando, 
levando expressiva quantia 
em dinheiro.

Nesse intervalo, outra 
família que passava pelo local 
foi abordada pelos autores e 
levada para o mesmo local 
onde estava o pai, mas este 
conseguiu se soltar e fugir. 
Quando mãe e fi lha chega-
ram, acompanhadas de outro 
familiar em uma motocicleta, 
os autores os abordaram e 
subtraíram todo o dinheiro e 
as jóias, bem como os apa-
relhos celulares e as motoci-
cletas, fugindo em seguida, 
levando mãe e fi lha reféns no 
próprio carro, um Jeep Re-
negade. Depois de algumas 
horas circulando com as víti-
mas, os autores as liberaram 
juntamente com o veículo na 
altura do km 34 da rodovia 
BR 116, no Povoado Águas 
Altas, popularmente conheci-
do como “São Francisco”, em 
Cachoeira de Pajeú.

Após três meses de in-

Operação “Chaziz em Pedra Azul”: Polícia Civil 
conclui investigação da prática de roubo e ex-
torsão, recupera bens e indicia nove pessoas
A investigação se trata de uma família que chegou a fi car reféns. 

O crime aconteceu em fevereiro contra um casal e uma fi lha
vestigação, a PCMG identi-
fi cou os suspeitos da prática 
do crime, bem como os envol-
vidos que estavam na posse 
dos materiais subtraídos, 
tendo representado, então, 
pela decretação da prisão 
temporária dos investigados, 
bem como por mandados de 
busca e apreensão em desfa-
vor da residência dos investi-
gados e de outros envolvidos, 
medidas que foram deferidas 
pelo Poder Judiciário, após 
manifestação favorável do 
Ministério Público.

No dia 27/05/2021, a 
PCMG defl agrou a Operação 
“CHAZIZ”, para cumprimento 
de sete mandados de prisão 
temporária e vinte de busca 
e apreensão em desfavor 
dos investigados nos municí-
pios de Pedra Azul, Almenara 
(Povoado de Pedra Grande), 
Divisa Alegre, Águas Ver-
melhas, Cachoeira de Pajeú 
(Povoados “São Francisco” e 
“Cariri”), Jequitinhonha (Po-
voado da Estiva) e Medina.

Todos os sete mandados 
de prisão temporária foram 
cumpridos. Um dos alvos já se 
encontrava preso pelo envol-
vimento em um roubo de veí-
culo ocorrido no mês de abril 
em Pedra Azul. As buscas e 
apreensões resultaram ainda 
em três prisões em fl agrante. 
Cinco homens, com idades 
entre 24 e 38 anos, foram 
indiciados pela prática dos 
crimes de roubo, extorsão e 
associação criminosa armada.

De acordo com a investi-
gação, quatro deles participa-
ram diretamente da execução 
do crime, e um auxiliou com 
levantamento de informações 
a respeito das vítimas. Três 
homens, com idades entre 
27 a 40 anos, e uma mulher, 
de 20 anos, foram indiciados 
pela prática do crime de re-

ceptação. Dois homens, de 
Águas Vermelhas, que são 
irmãos, estavam na posse 
de dois aparelhos celulares 
subtraídos, os quais foram 
recuperados.

O outro homem e a mu-
lher, um casal de Pedra Azul, 
ficaram na posse das jóias 
e semi-jóias subtraídas. O 
homem possui uma loja de 
compra e venda de eletrônicos 
e ouro usado na cidade. A 
mulher, sua esposa, chegou 
a fazer postagens em redes 
sociais ostentando as jóias e 
semi-jóias subtraídas, tendo 
sido recuperada parte delas.

Outros dois aparelhos ce-
lulares subtraídos das vítimas 
foram recuperados em Vitória 
da Conquista/BA. Um homem 
que estava na posse de um 
dos aparelhos celulares, foi 
localizado e preso em fla-
grante em diligência conjunta 
realizada pela PCMG e Polícia 
Civil da Bahia (PCBA) no dia 
31/05/21. O outro aparelho 
celular foi entregue nesta 
semana à PCBA pelo homem 
que estava na sua posse.

A PCMG representou 
pela prorrogação da prisão 
temporária dos indiciados 
pela prática dos crimes de 
roubo, extorsão e associação 
criminosa armada, que foi 
deferida pelo Juízo da Co-
marca de Pedra Azul, após 
manifestação favorável do 
Ministério Público, bem como 
pela decretação da prisão 
preventiva com a conclusão 
do inquérito policial.

As investigações, que 
duraram quatro meses, cul-
minaram na desarticulação 
da associação criminosa for-
mada pelos indiciados, que 
vinham praticando uma série 
de crimes de roubo na cidade 
de Pedra Azul. 

(Fonte: PCMG)
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*************
O presidente da Câmara de Vereadores, Fábio 

Lemes quita as dívidas deixadas pela gestão anterior. 
Além disso, paga a metade do 13º salário dos servi-
dores da Casa Legislativa. Isso mostra que quando 
se administra corretamente, aumenta a probabilidade 
de que os resultados planejados sejam atingidos da 
melhor maneira.

*************
O vereador Serginho da Agropecuária vêm se 

destacando na Câmara Municipal com apresentação 
de projetos e busca de recursos para a melhoria da 
cidade através de deputados que contam com seu 
apoio. Vale lembrar que quando o vereador foi con-
vidado pelo prefeito Daniel Sucupira, para assumir a 
Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, 
ele exerceu importante papel no desenvolvimento da 
agricultura familiar, da agroecologia, e na inserção de 
novos espaços de comércio para os agricultores. Além 
das ações de patrolamento de diversas estradas rurais, 
reforma de pontes, manilhamento e cascalhamento em 
diversas estradas rurais, reforma da Feira Coberta do 
Bela Vista, reforma do Mercado Municipal, e a reaber-
tura do Restaurante Popular.

*************
O prefeito Daniel Sucupira tem trabalhado pela 

cidade de Teófi lo Otoni. Recentemente, entregou obras 
importantes para a comunidade como o calçamento na 
conhecida “Grotinha” no bairro Bela Vista acabando 
com 40 anos de espera dos moradores da localidade. 
Sem contar, a histórica obra na Turma 37,  que diver-
sos governos prometeram resolver os problemas de 
infraestrutura  e não fi zeram. Mas,  Daniel Sucupira 
foi até aquele bairro e cumpriu a promessa. Na saúde, 
tem avançado com a vacinação contra a Covid-19, 
chegando a aplicar mais de 95 mil doses. Nesta sema-
na, contratou mais sete médicos, todos cubanos para 
dar prosseguimento no atendimento básico de saúde 
da população. Não podemos esquecer do Programa 
Médico Noturno que é a primeira plataforma de aten-
dimento à população criada em caráter inédito em seu 
governo, tem sido inspiração para outros municípios. 
Recentemente, a cidade de Pirapora no Norte de Minas 
anunciou a implantação do atendimento das 18 as 22 
horas em uma de suas unidades de saúde. 

*************
A  secretária municipal de meio ambiente, Janaína 

Mendonça  está mostrando um trabalho arrojado de 
educação ambiental, objetivando que cada cidadão 
compreenda a complexidade do meio ambiente, pro-
movendo conhecimento, valores, comportamentos e 
habilidades práticas, de modo que o meio ambiente 
seja preservado e os problemas, solucionados. Prova 
disso,  é a execução de serviços em 39 praças que 
receberam projetos e revitalizações através do Pro-
grama Viver Bem Teó. 

*************
Capitaneando uma das secretarias mais exigidas 

e lembradas da administração, o secretário de Serviços 
Urbanos Tenente Baía e sua equipe tem ganho cada 
vez mais destaque na cidade. Sua pasta tem sido uma 
das mais bem avaliadas pela população e a agilidade 
em resolver demandas e também tem ganhado  a 
admiração pelo bom trabalho desempenhado pela 
Secretaria.

*************
O empresário Antônio Metkzer, conhecido por  

Tonico, da Construtora Fernandes vem se destacando 
em Teófi lo Otoni e região. Uma das especialidades da 
Fernandes é deixar tudo limpo, por isso, os serviços 
prestados na limpeza e coleta de lixo urbano ganhou 
qualidade, em especial pela capacidade do empreen-
dimento em prestar os serviços.

*************
A Coodevale e a ADS está em novo endereço. 

Situada numa sede ampla e moderna para melhor aten-
der os seus associados. O presidente Roni Franco 
confi rma sua pré-candidatura para deputado estadual. 

Prefeitura de Teófi lo Otoni contrata sete médicos 
cubanos e recria o programa ‘Mais Médicos’

Teóf i lo  Oton i  -  A 
Prefeitura de Teófilo Oto-
ni anunciou numa reunião 
de segunda-feira, 12/07, a 
contratação de sete médi-
cos cubanos para atuar no 
atendimento da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF). 
Eles já participaram do extin-
to programa “Mais Médicos”, 
no governo da presidente 

Dilma Rousseff, em 2013. 
Ao apresentar os profi s-

sionais, o prefeito Sucupira 
exaltou o governo de Cuba, 
afi rmando que os cubanos 
têm uma experiência inter-
nacional consolidada em re-
lação à medicina preventiva 
e aos programas de saúde da 
família.“A nossa comunidade 
precisa de uma saúde de 

qualidade e com toda certeza 
vocês vão ajudar a proporcio-
nar. O “Mais Médicos”, foi um 
programa determinante que 
ajudou a cuidar da saúde do 
povo brasileiro. E nós temos 
o “Mais Médicos” em Teófi lo 
Otoni porque sabemos que a 
experiência de trabalho que 
vocês e a história da saúde 
em Cuba devem chegar em 

todos os países para que as 
comunidades possam ter a 
saúde merecem”, completa 
o prefeito. 

Com a assinatura dos 
contratos, os sete médicos 
cubanos começam imedia-
tamente a atenderem os 
pacientes nas unidades de 
saúde que cada um foi de-
signado para trabalhar. 

Da Redação -Após di-
vulgar as regras para torce-
dores nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, a comissão orga-
nizadora divulgou as regras 
para os atletas. Por conta da 
pandemia, foi tomada uma 
série de medidas para evitar 
o contágio da doença entre 
os participantes do evento. 
Além de serem testados 
constantemente, os atletas 
terão que usar máscara em 
boa parte da permanência 
no país. No pódio, além da 
obrigatoriedade da máscara, 
cada atleta deverá colocar 
no próprio pescoço a me-
dalha. 

Da Redação -Dados de 
uma pesquisa realizada no 
país, apontam que cresceu 
em 612 por cento o número de 
tentativas de fraudes digitais. 
Com o aumento das transa-
ções pela internet, seja pelo 
computador ou por um celular, 
os criminosos migraram para 
os golpes cometidos no mun-
do real para o mundo virtual. 

O principal alvo é o setor 
de serviços fi nanceiros como 
bancos, empresas de crédi-
tos e fi nanceiras. O aumento 
signifi cativo nas tentativas de 

golpes digitais foi registrado 
entre o fi nal de 2020 e o início 
deste ano. A  pandemia tam-
bém impulsionou o comércio 
pela internet. 

Em todo mundo, a alta 
deste tipo de delito foi de 149 
por cento no mesmo período. 
O levantamento foi realizado 
pela empresa transunion, que 
monitora tentativas de fraudes 
relatadas por empresas dos 
setores fi nanceiros, de saúde, 
seguros, varejo, telecomuni-
cações e outros. 

(Fonte: Mais News)

Tentativas de golpes digitais crescem mais de 600%

Japão veta beijinho na medalha durante Olimpíadas
Está proibido qualquer 

tipo de comprimento que te-
nha contato. Os atletas estão 
proibidos de utilizar o trans-
porte público e a movimenta-
ção não pode extrapolar os 
caminhos entre alojamento, 
treino e competição. 

Está previsto a presen-
ça de mais de 11 mil atletas 
no Japão. O Brasil vai com 
a maior delegação fora de 
casa já registrada na história. 
301 atletas brasileiros estão 
confi rmados. Os jogos olím-
picos de Tóquio começam no 
próximo dia 23 e encerram 
no dia oito de agosto.

 (Fonte: Mais News)

Os médicos cubanos têm uma experiência internacional consolidada em relação à medicina preventiva e aos programas de saúde da família
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Vacinômetro em Teófi lo Otoni: 
saiba quantas pessoas foram vacinadas

Teófi lo Otoni –A Secre-
taria Municipal de Saúde de 
Teófi lo Otoni informou novo 
vacinômetroda Covid-19, 
que a subiude 50.978 para 
66.301 com a 1ª dose, de 
25.095para 27.708com a 2ª 
e dose única foram aplicadas 
1.565 doses. Ao todo,  já são 
95.574 doses aplicadas.  O 
município já recebeu 103. 
967 doses. 

De acordo com a SMS, 
“as doses em estoque cons-
tituem o montante recebido 
para efetuar a aplicação da 
segunda dose em idosos 
e profissionais de Saúde 
que iniciaram o esquema 
vacinal no fi m de março e 
início de abril. Também está 
em estoque as doses para 
primeira dose a ser aplicada 
na população privada de li-
berdade, que será realizada 
na próxima semana”.

 Vacinação 

Esta semana, a SMS 
realiza a vacinação para to-
das as pessoas de 37 a 39 
anos para tomarem a primeira 
dose da vacina. Aos que es-
tão acamados ou possuem 
mobilidade reduzida serão 
vacinados em casa. Basta 

que um familiar ou responsá-
vel vá até aunidade de saúde 
mais próxima e comunique a 

equipe para que seja agenda-
da a vacinação.

Apesar da chegada da 

vacina, é preciso ter consciên-
cia de que, mesmo vacinado, 
o indivíduo ainda pode trans-

mitir o vírus e ser infectado 
por ele. Por isso, os cuidados 
e ações de distanciamento 

social devem permanecer até 
que se chegue a níveis segu-
ros de imunização coletiva.
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Teófi lo Otoni - O jornal 
Olho Vivo entrevistou com 
exclusividade o vice-prefeito 
Éder Detrez  que recente-
mente assumiu a presidência 
do partido PSDB em Teófi lo 
Otoni. Foram abordados va-
riados assuntos, entre eles 
saúde, projetos pessoais, 
carreira política.

Biografi a 

Éder Detrez é nascido 
em Teófilo Otoni, filho do 
ferroviário Egídio José da 
Silva e da costureira Boni 
Bonezilia Detrez, casado e 
pai de dois fi lhos. O currí-
culo do Dr. Éder é extenso. 
Ele é médico ortopedista 
formado pela Faculdade de 
Medicina de Barbacena, é 
proprietário da Clínica San-
té  com pelo menos 15 mil 
pessoas atendidas de Teófi lo 
Otoni e região. E também é 
presidente da FUNAPES, 
fundação que, atualmente, 
é responsável pelo projeto 
Adolescente em Ação, que 
também é mantenedora da 
FATEGÍDIO, escola técnica e 
instituição de ensino superior 
que oferece cursos voltados 

Olho Vivo entrevista o vice-prefeito Éder Detrez

à área da saúde. Ele tam-
bém já atuou como médico 
do cruzeiro e do América 
de Teófi lo Otoni, este último 
durante a conquista do Título 
do Interior pelo Campeonato 
Mineiro. 

Atualmente é o vice-pre-
feito eleito ao lado do prefeito 
Daniel Sucupira com quem 
vem fazendo intensa parce-
ria e se destacando em diver-
sas ações da administração 

de maneira compartilhada, 
de acompanhar de perto 
algumas dessas ações em 
favor da população. 

Olho Vivo – Como foi 
chegar agora a presidência 
do PSDB? 

Éder Detrez –  Fui con-
vidado estar presidindo o 
PSDB de Teófi lo Otoni e com 
muito orgulho e satisfação 
aceitei esse desafi o. Eu fui 
aceito por unanimidade pela 

presidência estadual e seus 
pares. 

Olho Vivo – No seu 
encontro com o deputado 
Aécio Neves,  o senhor 
apresentou um projeto. Do 
que se trata?  

Éder Detrez –  É um 
projeto de uma ferrovia que 
vem da Bahia, De Caravelas, 
passando por Teófi lo Otoni   
e uma outra pegando uma 
ferrovia particular que vem 

em São Mateus. Esse proje-
to se chama “Teófi lo Otoni: 
Malha Y”  porque ele faz um 
Y  exatamente em Teófilo 
Otoni, pegando um braço da 
antiga Bahia-Minas, sendo 
um braço de Caravelas até 
Araçuaí e outro braço ligando 
a Barra de São Francisco, 
vindo do Espírito Santo. 
Olho Vivo – O senhor está 
muito alinhado com o pre-
feito Daniel Sucupira, par-

ticipando ativamente do 
governo municipal. Nos 
fale um pouco mais sobre 
essa parceria entre vocês? 

Éder Detrez -  Sobre 
o Daniel Sucupira, eu falo 
que ele não é um parceiro 
político e sim que eu ganhei 
um irmão mais novo. Para 
se ter uma ideia da nossa 
intimidade, nós fazemos 
aniversário no mesmo dia, 
isso é um presente de Deus. 
O Daniel Sucupira tem sido 
excelente parceiro, amigo. É 
um homem sério que merece 
todo o meu respeito e de toda 
a população. Tudo o que ele 
faz é com carinho, cuidado, 
atenção. 

Olho Vivo - Estamos 
em uma pandemia da Co-
vid-19, e como o senhor 
tem acompanhado isso 
tudo? 

Éder Detrez - Desde 
quando começou, nós te-
mos acompanhado tudo de 
perto. Tenho acompanhado 
o trabalho do secretário de 
saúde, Dr. Edilânio que é 
um competente profi ssional 
pneumologista e também 
um competente e assíduo 
secretário de saúde.

Em entrevista ao nosso jornal, o vice-prefeito Eder Detrez,  
que recentemente assumiu a presidência do partido PSDB 

em Teófi lo Otoni fala sobre o projeto “Teófi lo Otoni: Malha Y”

“Daniel Sucupira é um parceiro político, um irmão mais 
novo. Ele é um homem sério que merece todo o meu 

respeito e de toda a população”

Da Redação -A campanha 
Julho Verde, lançada pela So-
ciedade Brasileira de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço (SBCCP), 
chama a atenção para a pre-
venção do câncer de cabeça e 
pescoço, responsável por cerca 
de 10 mil mortes a cada ano 
no país.  

Especialistas e entidades 
médicas querem conscientizar 
a população sobre a importância 
do diagnóstico precoce. “Isso é 
o mais urgente, principalmente 
porque o medo do novo coro-
navírus levou muitas pessoas 
a parar de fazer a prevenção”, 
disse à Agência Brasil o médico 
Bruno Albuquerque, da Seção de 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
do Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva 
(Inca) e do Hospital Central da 
Aeronáutica.

A campanha foi iniciada 
em 2016 pela sociedade e o 
Inca, que centraliza a parte do 
controle oncológico no país, e 
acabou sendo um dos grandes 
propagadores da prevenção, 
disse o médico. O câncer de 
cabeça e pescoço é o quinto 
mais incidente no Brasil tanto em 
homens quanto em mulheres.

O dia 27 de julho foi esco-

Julho Verde alerta para prevenção ao câncer de cabeça e pescoço
A doença responde por 10 mil mortes por ano, diz SBCCP

lhido para lembrar o Dia Mundial 
de Combate ao Câncer de Cabe-
ça e Pescoço durante o 5º Con-
gresso Mundial da Federação 
Internacional das Sociedades 
Oncológicas de Cabeça e Pes-
coço, realizado em Nova Iorque 
(EUA), em 2014. O evento reuniu 
especialistas de todo o mundo.

Pacientes

O Inca estima que, no total, 
devem ser diagnosticados 685 mil 
novos casos de câncer no Brasil 
no triênio 2020-2022, incluindo 
todas as áreas da doença. O 
médico Bruno Albuquerque afi r-
mou que cânceres de cabeça e 
pescoço representam 8% e 10% 
do total, e abrangem a cavidade 
oral: língua e boca, laringe, farin-
ge, seios paranasais, cavidade 
nasal, glândulas salivares, ossos 
da face, tireoide e pele.

O principal tipo de câncer 
nos homens é o de boca e, nas 
mulheres, o de tireoide. Para 
o câncer de boca, o principal é 
evitar tabagismo (fumo) e etilismo 
(álcool). Somados, os fatores 
aumentam em mais de 30 vezes 
a chance de ter câncer na cavi-
dade oral.

“A melhor forma de evitar é 

eliminar o tabagismo e o etilismo 
e manter uma boa higiene na 
cavidade oral, evitando também a 
desnutrição, que é um dos fatores 
que podem desencadear muta-
ções genéticas e desenvolver o 
câncer nessa região.”

Outra recomendação é evitar 
o uso de próteses dentárias mal 
adaptadas, que causam trauma 
crônico na região da boca e po-
dem ter uma cicatrização viciosa. 
“Também podem ser fator de 
risco.”

O médico comentou que, 
devido ao retardo no diagnóstico 
por desconhecimento da popu-
lação, 70% dos pacientes já são 

diagnosticados em estado avan-
çado e, por isso, os médicos não 
conseguem agregar nenhum tipo 
de tratamento curativo.

Segundo Albuquerque, qual-
quer lesão na boca e na garganta 
que dure mais de três semanas 
merece uma investigação por 
parte do profi ssional que trata de 
saúde bucal. O mesmo ocorre 
em relação ao surgimento de 
qualquer caroço no pescoço, 
que também dure mais de três 
semanas.

“São lesões suspeitas que 
vão necessitar de avaliação de 
especialista em cirurgia de cabe-
ça e pescoço.”

Como cabeça e pescoço 
são áreas muito sujeitas à expo-
sição solar, o médico recomen-
dou que se evite, ao máximo, a 
exposição ao sol nos períodos de 
maior intensidade da radiação, 
principalmente pessoas com 
peles mais claras, que acabam 
tendo peles mais sensíveis para 
esse tipo de tumor. O uso do 
protetor solar e a redução da ex-
posição ao sol são medidas muito 
efi cazes, segundo ele.

Mitos
Albuquerque assegurou que 

é um mito que o uso de enxa-
guantes bucais provoque câncer 
de boca e garganta. Ele sugere, 
porém, que se evitem enxaguan-
tes bucais com base em álcool, 
porque o álcool pode causar da-
nos na mucosa da cavidade oral, 
da orofaringe. Ele disse que essa 
é apenas uma orientação e que 
não há comprovação científi ca 
que enxaguantes bucais com 
álcool provoquem câncer.

Em relação a cirurgias de 
retirada da laringe, o risco de 
a pessoa não voltar a falar vai 
depender da localização e da 
fase de envolvimento do tumor. 
“Hoje em dia temos terapêuticas 
que são minimamente invasivas e 
que conseguem preservar a parte 

funcional. Mas, no geral, quando 
os tumores são detectados em 
uma fase mais avançada, não 
é possível haver a preservação 
da voz. 

De acordo com o médico, 
há opções de cirurgia com pre-
servação funcional da laringe, as 
chamadas cirurgias parciais ou 
subtotais. Além disso, há diversas 
formas de reabilitação que auxi-
liam na adequação do processo 
fonatório, mas a voz natural não 
existe mais, disse o especialista.

A campanha terá, durante 
todo o mês de julho, uma série 
de lives (transmissão ao vivo pela 
internet), cursos, congressos, 
simpósios, reuniões, divulgação 
por panfl etos e outras atividades. 
“O objetivo é orientar não só a 
população geral, mas os próprios 
profi ssionais de saúde a auxilia-
rem no processo de detecção 
precoce do câncer de cabeça 
e pescoço e, até mesmo, atuar 
na prevenção”, apontou Bruno 
Albuquerque.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), o 
câncer de cabeça e pescoço é o 
nono tipo de câncer mais comum 
no mundo. 

(Fonte: Radioagência Na-
cional) 
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Dr. João Domingos

Afi rmação é de professor da USP que lança livro sobre o estatuto
Da Redação - Há 31 anos 

o Brasil implementava um mar-
co na proteção dos direitos da 
criança e do adolescente: o 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA). Tendo como prin-
cípio fundamental a proteção 
integral desse público, o marco 
legal garante direitos como o 
direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profi ssionalização e à 
proteção ao trabalho, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liber-
dade e à convivência familiar. 
E determina que todos devem 
zelar por esses direitos: família, 
sociedade e poder público.  

Ao comemorar o aniversá-
rio do estatuto, o professor de 
educação da Universidade de 
São Paulo (USP) e pedagogo 
Roberto da Silva pontuou as 
alterações mais signifi cativas no 
próprio texto do documento. De 
acordo com Silva, houve mais 
de 400 avanços no ECA nesse 
período. Segundo ele, o estatuto 
“ajudou a criar uma infraestru-
tura que não existia; reformulou 
sistemas de saúde, educação, 
de trabalho da polícia”.

O professor destacou que 
boa parte dessas mudanças se 
refere à ampliação dos direitos 
das mães dessas crianças e 
adolescentes, principalmente 
nos aspectos de alimentação, 
saúde e cuidados, além de 
direitos trabalhistas e previden-
ciários.

Para essas alterações 
contribuíram as atividades do 
Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Educação em Regimes de 
Privação da Liberdade, coorde-
nado por Silva na Faculdade de 
Educação da USP. O grupo teve 
participação ativa na elaboração 
do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo (Sinase) 
e do Plano Nacional de Convi-
vência Familiar e Comunitária.

Educação é o grande desafi o 
de crianças e jovens nos 31 

anos do ECA

Roberto da Silva destacou 
que o plano fechou o ciclo do 
reordenamento institucional 
ao regulamentar a prática do 
acolhimento. Os gigantescos 
abrigos onde fi cavam mais de 
1,5 mil crianças e jovens foram 
substituídos por casas peque-
nas, com capacidade para cerca 
de 20 crianças, tornando mais 
fácil o acompanhamento e a 
fi scalização.

Na área da adoção, foi 
resolvido um grande problema, 
que era o lobby de organizações 
religiosas que criaram um “mer-
cado internacional de adoção”, 
citou o professor da USP. “Nós 
tínhamos mais adoções interna-
cionais do que adoção nacional, 
no Brasil”. Hoje a adoção inter-
nacional é tratada somente no 
âmbito da excepcionalidade.

No caso da adoção na-
cional, Silva considera que o 
Cadastro Nacional de Adoção, 
criado pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), ainda carece de 
efi cácia. Isso ocorre, conforme 
explicou, porque alguns juízes 
ainda acham que a adoção deve 
ser feita na comarca e no estado 
deles, “quando, na verdade, o 
cadastro nacional é para univer-

salizar a adoção de adotantes e 
adotandos no país inteiro”.

Roberto da Silva viveu na 
rua e em abrigos dos 2 anos 
aos 18 anos de idade. “Passei 
pelos dois Códigos de Meno-
res de 1927 e 1979, durante o 
cumprimento de penas, em São 
Paulo”, narrou. Silva contou que 
muitos dos meninos que foram 
criados com ele no abrigo en-
controu dentro da prisão, onde 
permaneceu por dez anos. Foi 
ao sair da cadeia que tomou a 
decisão de estudar e se formar 
em professor de educação.

Pandemia e novos desa-
fi os

Segundo o professor, a 
pandemia do novo coronavírus 
trouxe novos desafi os para o 
cumprimento do ECA. Para ele, 
se as crianças e adolescentes 
foram a faixa menos atingida 
pela covid-19, recorrendo pou-
co ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), na área da educação, 
houve grandes defi ciências. “A 
escola faz muita falta para eles. 
O direito da aprendizagem fi cou 
muito comprometido durante 
esse período”, analisou.

Silva enfatizou que o de-
safi o daqui para a frente é re-

ver “a função social da escola 
pública no Brasil”.  Segundo 
ele, durante muitos anos houve 
um processo de transferência 
da responsabilidade da família 
para a escola e dos pais para os 
professores. Neste momento de 
pandemia, a escola devolveu a 
responsabilidade para as famí-
lias e os professores aos pais. 
Para o professor, o que se viu 
foi que famílias e pais não estão 
suficientemente preparados 
para acompanhar o processo de 
escolarização dos fi lhos.

Roberto da Silva afi rmou 
que as famílias perceberam é 
que a escola ocupava o tempo 
livre da criança para eles pode-
rem trabalharem e gerar renda 
e alimentação. “O que menos 
fez falta foi o estudo, foram as 
lições. Nesse sentido, a escola 
precisa se reerguer”.

Para abordar o tema, Ro-
berto da Silva decidiu organizar 
um e-book intitulado ECA 31 
Anos – Nem a Pandemia Nem 
o Ódio Podem Matar Nossos 
Sonhos. O trabalho reúne textos 
de 40 alunos da Faculdade de 
Educação da USP. Silva expli-
cou que esses alunos nasceram 
na vigência do ECA e não co-
nhecem grande parte da história 
de lutas que levou à criação do 
estatuto. “Mas tentaram uma 
aproximação da parte da política 
de implementação dos direitos 
da criança e do adolescente e 
acabaram descobrindo coisas 
muito interessantes para o 
educador”.

De hoje (13) até o dia 17 
deste mês, o professor Silva 
e seus alunos participarão de 
lives para discutir os textos do 
livro, que pode ser encontrado 
nas lojas de livros digitais. As 
lives serão realizadas na página 
da Faculdade de Educação da 
USP.

 (Fonte: Agência Brasil) 

Há 31 anos o Brasil implementava um marco na proteção 
dos direitos da criança e do adolescente: o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)

Da Redação - Embora te-
nha aumentado em 49,96% a 
procura do homem pelo médico 
entre 2016 e 2020, de acordo 
com o Sistema de Informação 
Ambulatorial (SIA) do Sistema 
Único de Saúde (SUS), passando 
de 425 milhões de atendimentos 
para 637 milhões, os homens 
estão bem atrás das mulheres 
em termos de atenção à saúde.  

Dados do Programa Na-
cional de Saúde (PNS) de 2019 
revelam que apesar de 76,2% da 
população terem ido ao médico 
naquele ano, o que corresponde 

Homem aumenta ida ao médico, mas a mulher ainda cuida mais da saúde
a cerca de 160 milhões de pes-
soas, a proporção de mulheres 
(82,3%) superou em muito a dos 
homens (69,4%).

Por isso, a Sociedade Bra-
sileira de Urologia (SBU) lançou 
hoje (15), quando se comemora 
o Dia do Homem no Brasil, 
campanha de conscientização 
e valorização dos cuidados com 
a saúde pelos homens e seus 
fi lhos do sexo masculino. A data 
é celebrada no país desde 1992.

O presidente da SBU, An-
tonio Carlos Pompeo, ressaltou 
que a mulher vive em torno de 

sete a dez anos mais do que 
o homem, por várias razões, 
inclusive hormonais, e que a 
maior atenção dada pelo sexo 
feminino à saúde vem desde a 
adolescência. O homem, pela 
característica machista, muitas 
vezes considera a ida ao médico 
como uma fraqueza. Pesquisa 
feita pela SBU com crianças e 
jovens estudantes na faixa etária 
de 12 a 18 anos de idade mostrou 
que 30% das meninas nessa fase 
já foram a uma consulta médica, 
contra 1% dos homens que pro-
curaram o médico para atendi-

mento de avaliação. “É uma coisa 
gritante”, disse Pompeo.

Segundo o presidente da 
SBU, nos últimos anos, graças às 
campanhas divulgadas na mídia, 
os homens depois dos 50 anos 
têm procurado mais o médico, 
com temor do câncer de próstata. 
Os especialistas, porém, têm de 
olhar o homem como um todo, 
promovendo sua conscientização 
sobre a importância da saúde. 
“Os homens vivem menos que 
as mulheres porque não têm o 
hábito de cuidar da saúde”.

(Fonte: Agência Brasil) 

O êxodo rural provocou 
crescimento desordenado 
nas cidades brasileiras. Hoje 
a população urbana é de 80% 
contra 20% da população 
rural.O planejamento urbano 
e o crescimento dos meios 
de transportes coletivos no 
Brasil não acompanharam 
esse crescimento urbano, 
com crescimento além dos 
padrões, causando um rápido 
sucateamento no sistemaque 
contribuiu para que as clas-
ses de maior poder aquisiti-
vo adquirissem seu próprio 
transporte, aumentando o 
número de veículos nas ruas.
Somando transportes cole-
tivos sucateados e lotados 
mais o aumento do número de 
veículos individuais nas ruas 
e aumento da renda media 
dos brasileiros temos uma 
situação atual que prejudica o 
direito de ir e vir nas cidades, 
com atrasos, poluição do ar 
e sonora, engarrafamentos e 
demais problemas urbanos.O 
número cada vez maior de 
veículos individuais nas ruas 
se deve a vários fatores, 
como:

A mobilidade urbana, 
para ser sustentável, deve 
passar por um rigoroso plane-
jamento urbano. O incentivo 
ao uso de ciclovias, trans-
portes coletivos, caronas 
coletivas, rodízios de carros e 
até mesmo pedágios urbanos 
poderia melhorar a locomo-
ção e diminuir os impactos 
ambientais causados pelo 
excesso de veículos nas ruas, 
um dos principais entraves a 
uma boa mobilidade.O uso de 
bicicletas e possíveis carros 
elétricos também ajudariam 
muito.A legislação brasileira 
garante uma política pública 
teoricamente efi ciente quan-
do o assunto é mobilidade 
urbana. Isso se fosse seguida 
a risca as leis existentes: o 
Estatuto das Cidades;a Lei 
12.587/12 (que rege as di-
retrizes da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana);a Lei 
13.089/15 (conhecida como 
Estatuto da Metrópole);a re-
cente Lei 13.683/18, que trou-
xe pequenas alterações nas 
duas leis anteriores.Essas 
leis obrigam os municípios a 
terem um Plano de Mobilidade 
Urbana que atenda alguns 
requisitos, como ciclovias e 
ciclo faixas, sustentabilidade 
no transporte público, pro-
teção de áreas ambientais, 
entre outros.

Mas o grande desafi o é 
ainda oinchaço populacional e 
a expansão das cidades, com 
áreas cada vez mais perifé-
ricas, que são desatendidas 
pelo poder público em relação 
às políticas de mobilidade. 
Com o aumento dessas áreas, 
as pessoas precisam se des-

Mobilidade urbana 
- descentralização comercial

locar por distâncias maiores, 
o que demanda mais veículos 
nas ruas. Isso traz, com mais 
frequência, engarrafamentos 
e um trânsito maislento a 
cada dia. A cidade de médio 
porte, caso de nossa cidade 
de Teófilo Otoni, não tem 
recursos para ampliar áreas 
atendidas pelos transportes 
públicos coletivos ou diver-
sifi car o uso dos meios de 
transportes (carros, bicicle-
tas, ônibus, motocicletas), 
ou mesmo ajustar uma fl exi-
bilidade no horário das ativi-
dades urbanas: comércio em 
uma hora, atividades escola-
res em outra, para distribuir a 
mobilidade ao longo do dia. 

Assim resta uma atitude 
pratica ebarata para o poder 
publico que é incentivar o 
crescimento comercial nos 
bairros. Nos bairros periféri-
cos não temos um comércio 
que ofereça diversificação 
aos moradores. A cada ne-
cessidadeque osmoradores 
têm é necessário pegar o 
ônibus, a moto, carro e ir ao 
centropara comprar, pagar, 
fazer exames, e outros afa-
zeres no centro da cidade. 
Bairros e comunidades como 
Taquara, Jardim São Paulo, 
Pindorama, Funcionários e 
outros também distantes do 
centro não tem laboratório, 
clinicas dentárias, oftalmo-
lógicas, medicas. A exemplo 
do bairro Jardim São Paulo 
que é limítrofe de vários 
bairros de menor porte, lá 
já deveria ter um escritório 
avançado da prefeitura para 
que as pessoas pudessem  
resolver suas questões sem 
a necessidade de vir no pré-
dio da prefeitura, além de 
lotérica que desafogaria a 
rede bancária central. Cabe 
ao poder publico abrir os 
olhos do empresariado com 
propagandas institucionais 
e parcerias com a CDL a fi m 
de que esses bairros sejam 
vistos e haja investimentos 
privados dessa natureza. A 
mobilidade urbana agradece-
rá os efeitos benéfi cos dessa 
descentralização comercial.

Dr. João Domingos - Advogado, 
Jornalista e Pastor Evangélico 
(vice-presidente da Assembleia 

de Deus do Campo de Ouro 
Verde de Minas - Cadeso)
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“Aceitei o desafi o de 
levar o nosso querido Me-
cão de volta para lugar 
de destaque no futebol 
mineiro. Juntamente com 
essa direção competente e 
com o torcedor americano, 
iremos reconstruir o Amé-
rica de Teófi lo Otoni. Sou 
um torcedor apaixonado, e 
conto com todos que tam-
bém amam o nosso dragão 
para essa caminhada. Não 
vai ser fácil, mas juntos 
e com dedicação, vamos 
conseguir! Avante dragão! 
Salve o América!”

Nesta segunda-feira, 
19/07, em uma coletiva de 
imprensa no estádio Nassri 
Mattar foi apresentada a 
nova diretoria do Améri-
ca de Teófi lo Otoni. Além 
disso, o clube retornará 
a disputar o Campeonato 
Mineiro.

Além da nova direto-
ria e do Conselho Fiscal 
do Amérrica, a coletiva 
de imprensa contou com 
a presença de integran-
tes da torcida organiza-

América de Teófi lo Otoni tem nova diretoria 
e retorna ao Campeonato Mineiro 

da Dragões Americanos. 

Diretoria 

A diretoria executiva 
é composta  pelo presi-
dente Tarcilei Mariniello 
de Brito, vice-presidente 
João Gabriel Fassbender 
Barreto Prates, Secretário 
Helder Guedes Meira, 1ª 
tesoureira Ana Maria de 
Oliveira Rodrigues  e 2º 
tesoureiro Elias Rodrigues 
de Almeida. 

Já o conselho fi scal é 
composto por três mem-
bros e um membro suplen-
te, são eles: Igor José Mar-
tins Braga (1º conselheiro), 
Otacílio José dos San-
tos Filho (2º conselheiro), 
Ezequias Rodrigues dos 
Santos (3º conselheiro) e 
Pedro Carlos Soares Perei-
ra (conselheiro suplente). 

Embaixador 

O prefeito Daniel Su-
cupira foi escolhido pela 
diretoria para ser o embai-

xador do clube. “É possivel 
retomarmos o América de 
Teófi lo Otoni. De que esse 
time é um patrimônio da 
nossa cidade  e a confi an-
ça na liderança de Tarcilei 
como presidente e toda a 
equipe da diretoria e con-
selheiros”, disse o prefeito. 

Salve o América

Durante a coletiva, o 
presidente do clube foi sa-
batinado pelos jornalistas 
sobre a situação fi nancei-
ra atual e de como será 
o trabalho a partir desse 
momento. 

Na oportunidade, ele 
esclareceu temas como: 
valor atual em dívidas, 
reforma da estrutura do 
campo e vestiários, e ou-
tros. “Apesar da dívida 
gigantesca o trabalho será 
árduo, transparente e con-
to com o apoio de todos na 
reconstrução do Mecão”, 
destacou Tarcilei de Brito. 
Ainda no evento foi lançado 
o lema “Salve o America”,  

trecho do hino do clube que 
servirá de inspiração para 
reestruturação do Dragão 
do Corcovado.

A crise no América 
começou em 2019 quando 
as difi culdades fi nanceiras 
(inclusive de vários anos 
anteriores) obrigou o clu-
be a desistir do acesso do 
Campeonato Mineiro. Em 
2020, o time chegou a ne-
gociar o direito de disputa 
da série B com investidores 
de Ibirité, cidade da grande 
BH, onde o clube mandou 
seus jogos naquele ano. 

Estreia no Campeonato 

A estreia será no dia 
12 de setembro (domingo), 
a partir das 10h, em Teófi lo 
Otoni, contra o time do 
Contagem. A tabela e as 
informações já constam no 
site ofi cial da Federação 
Mineira de Futebol (FMF). 
A Serie B no Mineiro é a 
terceira divisão. A segunda 
é chamada de Módulo de 
Acesso à série A.

A nova direção junto ao torcedor americano lutarão para reconstruir o América de Teófi lo Otoni

Presidente Tarcilei Mariniello de Brito, vice-presidente João 
Gabriel Fassbender Barreto Prates

O América conquistou títulos importantes e para o torcedor 
é uma alegria vê-lo retornar ao Campeonato Mineiro

“Juntos e com dedicação vamos conseguir”
O prefeito Daniel Sucupira foi escolhido pela diretoria 

para ser o embaixador do clube O torcedor acompanhou de perto essa nova retomada 
do time do coração

Coletiva de imprensa no estádio Nassri Mattar foi 
apresentada a nova diretoria do América de Teófi lo Otoni
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