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A 28ª Subseção da Ordem dos Advogados (OAB) realizou 
uma homenagem póstuma ao advogado e assessor parla-
mentar Jonathan Hollerbach Ribeiro que levou seu nome no 
Parlatório instalado na Penitenciária Agrícola de Teófi lo Otoni. 
A inauguração foi restrita devido a pandemia da Covid-19. 
Os familiares do homenageado estiveram presentes e o 
pai, o advogado Joacy Ribeiro falou em nome da família.

Foi aprovado na Câmara Municipal de Teófi lo Otoni, 
Projeto de Lei 108/2021, de autoria do vereador Diogo 
Ferreira que trata sobre a presença de ‘Doulas’ durante 
o trabalho de parto e pós parto imediato nas materni-
dades situadas em Teófilo Otoni. Parabéns, vereador! 

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Teófi lo 
Otoni comandada pelo jovem Lucas Ribeiro (homenageado 
em 2017 com o Prêmio TOP 10 do Jornal Olho Vivo)  e sua 
equipe vem desenvolvendo um trabalho de excelência, cui-
dando e divulgando as ações do município de Teófi lo Otoni. 
Parabenizamos toda a equipe por prestar bons serviços à 
população  com tanta responsabilidade, seriedade e presteza.  

O prefeito Daniel Sucupira acompanhado de sua 
equipe de governo tem percorrido diversas regiões de 
Teófi lo Otoni, sobretudo nas zonas urbana e rural, para 
as audiências do Plano Plurianual Participativo (PPA 
2021) com o objetivo de alinhar as principais diretri-
zes do Governo municipal para os próximos 4 anos. 

Parabéns a cidade de Frei Gaspar pelos seus 97 anos. 
E ao prefeito Edson Alves pelo grande volume de obras na 
cidade e zona rural.

O secretário municipal de serviços urbanos, Tenente 
Adilson Baía  é um profi ssional muito competente, com-
prometido com o serviço público e que conhece muito 
bem toda a dinâmica de trabalho da sua secretaria. Baía 
acompanha de perto todas as ações desenvolvidas pela 
pasta. A exemplo disso, ações em: Córrego São Jacinto, 
Praça do Castro Pires, Rua Minervino de Castro Pinto, 
Morro do Bispo (operação tapa-buracos), construção de 
muro de arrimo na Rua Cassuarina no bairro Bela Vista, 
Construção de ponte no bairro Nossa Senhora das Graças, 
Instalação de tampa de bueiros no bairro São Cristóvão.   

O sucesso é daqueles que batalham, e com toda certeza 
Fábio Ferreira Passos é um dos merecedores desse sucesso. 
Parabéns,  ao servidor público municipal Fábio Ferreira Pas-
sos pela formatura no curso de Gestão Pública.
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Teófi lo Otoni –  A Secre-
taria Municipal de Saúde de 
Teófi lo Otoni informou novo 
vacinômetro da Covid-19, 
que a subiu de 81.151 para 
83.443com a 1ª dose, de 
33.219 para 33.637com a 2ª 
e dose única foram aplicadas 
de 3.479 para 3.520 doses. 
Ao todo,  já são 120.600 
doses aplicadas.   

Vacinação 
Esta semana, a SMS 

realiza a vacinação para 
todas as pessoas de 23 
anos ou mais para tomarem 
a primeira dose da vacina. 
Aos que estão acamados ou 
possuem mobilidade reduzi-
da serão vacinados em casa. 
Basta que um familiar ou 
responsável vá até a unida-

Vacinômetro em Teófi lo Otoni: saiba quantas pessoas foram vacinadas
de de saúde mais próxima e 
comunique a equipe para que 
seja agendada a vacinação.

As pessoas com aplica-
ção de segunda dose atrasa-
da ou que tem agendamento  
no cartão Covid também 
podiam receber a sua dose 
de vacina. A vacinação acon-
teceu nas unidades de saúde 
de 09 ao meio dia. 

Apesar da chegada da 
vacina, é preciso ter cons-
ciência de que, mesmo va-
cinado, o indivíduo ainda 
pode transmitir o vírus e ser 
infectado por ele. Por isso, os 
cuidados e ações de distan-
ciamento social devem per-
manecer até que se chegue a 
níveis seguros de imunização 
coletiva.
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O Brasil é “medalha de 
ouro” no combate ao taba-
gismo, segundo a avaliação 
da cardiologista e coorde-
nadora do Programa de 
Tratamento do Tabagismo 
do Hospital das Clínicas, 
em entrevista à CNN Rá-
dio nesta terça-feira (27).
“Temos a honra de reduzir 
expressivamente o número 
de fumantes, temos essa 
conquista em saúde pú-
blica, imagina o Sistema 
Único de Saúde (SUS) com 
a demanda de fumantes 
da década de 90, agora na 
pandemia podia ser pior, 

Brasil é medalha de ouro no combate ao tabagismo, diz cardiologista

porque o tabagismo agrava 
a Covid-19”, explicou.

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) apontou 
avanço no combate ao ta-
bagismo – com 5,3 bilhões 
de pessoas cobertas por 
medidas de controle do ta-
baco, número quatro vezes 
maior do que o 1 bilhão que 
estava coberto em 2007.
Apesar disso, novos pro-
dutos causam preocupa-
ção. A cardiologista cita os 
cigarros eletrônicos como 
um fator que pode reverter 
o quadro positivo. “A gente 
enfrenta novos desafios, 

é uma preocupação mun-
dial, ainda estamos pro-
tegidos, porque a Anvisa 
proibiu a comercialização 
desde 2010”, ponderou.
Jaqueline Scholz disse que 
a indústria dos cigarros ele-
trônicos se usa da publici-
dade para atingir os jovens, 
mas que os danos são os 
mesmos: “O cigarro eletrôni-
co é péssimo para doenças 
cardiovasculares, hoje não 
tem diferença em risco de 
infarto e AVC ao fumar um 
cigarro convencional ou 
eletrônico”.

A cardiologista fez um 
apelo contra a nova moda-
lidade de fumo: “As autori-
dades brasileiras têm que 
fazer um cerco, a socieda-
de tem que impor hábitos 
saudáveis, escolas têm 
que abordar o que acon-
tece com o cérebro, como 
fica a vida inteira tentan-
do se desvencilhar, isso é 
fundamental, sociedade 
tem que discutir o tema”.
Políticas públicas como 
a contrapropaganda nos 
maços de cigarro, lei anti-
fumo, aumento do preço do 
produto, de acordo com Ja-
queline, causaram “redução 
expressiva no número de fu-
mantes.”“A Anvisa tem que 
bater nessa tecla de que 
não queremos os cigarros 
eletrônicos, não queremos 
regredir”, completou.
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Prefeito Daniel Sucupira e Kallil assumem a Frente Mineira de Prefeitos
Teófi lo Otoni -  Os pre-

feitos de Teófi lo Otoni e de 
Belo Horizonte, Daniel Su-
cupira e Alexandre Kallil, 
respectivamente foram elei-
tos para liderarem a Frente 
Mineira de Prefeitos (FMP), 
entidade que abrange as 
cidades com mais de 35 mil 
habitantes. 

O presidente Alexandre 
Kallil e o vice-presidente 
executivo Daniel Sucupira as-
sumiram os novos cargos em 
uma assembleia virtual. Os 
prefeitos têm  pelos próximos 
dois anos o objetivo de  reto-
mar  as atividades da FMP e 
frear a tentativa de um calote 
bilionário que o governador 
Romeu Zema está progra-
mando dar nos municípios 
mineiros. “O grande objetivo 
da frente é auxiliar os prefei-
tos no enfrentamento das di-
fi culdades que os municípios 
estão passando. Dentre elas, 
o desafi o fi nanceiro, especial-
mente a dívida do estado em 
saúde com as prefeituras. 
Há necessidade de receber 
esse recurso, que já totaliza 
quase R$ 7 bilhões. Temos 
passado dias difíceis, o que 
foi aguçado pela pandemia e 
não temos nenhuma sinaliza-
ção do governo federal e do 
estado sobre a perspectiva de 
aporte de recursos”, destacou 
o prefeito Daniel Sucupira.

Movimento 100+ 

Com o Movimento 100+, 
Sucupira vem se destacando 
nos quatro cantos de Minas 
Gerias. Ele liderou uma ação 
em que mostrava as difi cul-
dades fi nanceiras durante a 
pandemia enfrentadas pelas 
prefeituras e buscava cobrar 
do governo de Minas os 
repasses atrasados na área 
da saúde.  

Disputa Eleitoral  

Ao ser questionado so-
bre uma possível aliança para 
a disputa eleitoral em 2022, 
Kallil respondeu que “vocês 
precisam conhecer melhor 
esse menino (Sucupira), ele 
é de uma alma muito boa, 
um dos melhores que já co-
nheci. Discutir 2022 agora é 
jogar no lixo o que vem sendo 
discutido em prol da popula-
ção mineira e trocar por uma 
narrativa pequena. 2022 está 
longe, o que temos para ago-
ra é um govenador que quer 
dá um calote nos municípios 
e nós não vamos permitir. É 
sobre isso que precisamos 
discutir e é sobre isso que 
essa coordenação tem dis-
cutido! Quanto ao meu nome 
e 2022 não vou discutir isso 
agora e quanto a Sucupira, 

o que posso dizer é que ele 
é um dos melhores quadros 
contemporâneos da política 
de Minas Gerais”, ressalta o 
prefeito de BH. 

Nova gestão 

A nova direção da FMP 
resume bem a representa-
tividade e a pluralidade do 
que é o Estado das Minas 
Gerais. Liderada pelos dois 
prefeitos, a instituição conta 
também com outros mem-
bros: o prefeito de Ribeirão 
das Neves, Junynho Martins 
(DEM), como vice-presidente 
institucional; a prefeita de 
Pedro Leopoldo, Eloisa de 
Tadeu (MDB), como tesou-
reira; a prefeita de Juiz de 
Fora, Margarida Salomão 
(PT), como secretária; e o 
prefeito de Sabará, Wander 
Borges (PSB), como segundo 
tesoureiro.

A FMP tem cerca de 80 
municípios com mais de 35 
mil habitantes fi liados. A as-
sociação estava inativa desde 
o início de 2019. O último 
presidente foi o ex-prefeito de 
Contagem, Alex de Freitas.

Segundo sua página no 
Facebook, a FMP promove 
encontros entre os gestores 
municipais para que eles 
possam trocar experiências 
“sobre problemas e soluções 
administrativas”. Mesmo que 
não façam parte formalmente 
da FMP, prefeituras de muni-
cípios menores também são 
incentivadas a participar das 
reuniões.
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Teófi lo Otoni - Desde 
09/08, quando deu início à 
programação das audiên-
cias do Plano Plurianual 
Participativo-PPA 2021, o 
Governo Municipal já rea-
lizou a metade dos encon-
tros, percorrendo os quatro 
cantos da cidade e também 
a zona rural.

 Até a terça-feira, 17, 
aconteceram oito das 15 
audiências previstas. A 
agenda contempla agora 
praticamente as comunida-
des rurais. De acordo com 
o prefeito Daniel Sucupira, a 
ideia é que a população seja 
ouvida face as demandas 
que suas localidades ne-
cessitam. “Nosso governo 
preza pela democracia e, 
portanto, a participação 
popular é muito importante 
para nós na defi nição das 
ações que podemos realizar 
nos próximos três anos, 
tendo em vista que o PPA 
tem validade até o primeiro 
ano da gestão posterior”, 

Audiências do Plano Plurianual Participativo são principal 
agenda do Governo Municipal no mês de agosto

explanou o prefeito. 
As audiências têm se-

guido o seguinte esquema: 
a equipe de governo expõe 
para os participantes o que 
é o PPA e como funciona, 
o prefeito cita as ações 
realizadas de acordo com 
a região onde acontece a 
reunião , o público se divide 
em grupos para listar as ne-
cessidades de seus bairros 
e, por fi m, apresenta tais 
demandas ao governo que 
são registradas em cartazes 
e em atas. 

 Após concluir toda a 
programação, será elabo-
rado um documento com 
as sugestões expostas pela 
comunidade a ser encami-
nhado à Câmara para fi ns 
de avaliação dos vereado-
res. Caso se torne lei, o PPA 
passa a reger o orçamento 
das ações da prefeitura 
para os próximos quatro 
anos. 

(Divulgação: Ascom/

Prefeitura de Teófi lo Otoni) 
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Wilson Bispo da Cruz Jr. 

REVISÃO DA VIDA TODA

Wilson Bispo da Cruz Jr.   

é advogado militante na 

28º Subseção de Minas 

Gerais.

Pós Graduando e Direito 
Previdenciário

Vem aí o 26º Congresso Internacional de 
Assistência Social, da LBV

Nos próximos dias 30 
e 31 de agosto, a Legião 
da Boa Vontade (LBV) pro-
moverá, às 19h30, a edição 
on-line do seu 26º Congresso 
Internacional de Assistên-
cia Social, que debaterá o 
tema “Desigualdade social e 
pobreza: impactos psicosso-

ciais da pandemia”.
O evento é voltado a 

trabalhadores do SUAS (Sis-
tema Único de Assistência 
Social), educadores, assis-
tentes sociais, psicólogos, 
pedagogos, orientadores, 
cuidadores de idosos, gesto-
res sociais, acadêmicos, con-

selhos de direitos, conselhos 
tutelares, trabalhadores do 
sistema de garantia de direi-
tos e interessados no tema.

O objetivo do encontro é 
proporcionar ao público mo-
mentos de reflexão e gerar 
interlocução sobre os proces-
sos histórico-sociais que resul-

taram nas desigualdades e na 
pobreza, que foram agravados 
pela pandemia da Covid-19.

As inscrições podem ser 
feitas acessando a página 
www.lbv.org/congressoso-
cial. Para outras informações 
basta enviar um e-mail para: 
congressosocial@lbv.org.br.

Você sabe o que é a 
revisão da vida toda?

A “revisão da vida 
toda” ou “revisão da vida 
inteira” é uma ação judicial 
que busca a inclusão de 
contribuições previdenciá-
rias feitas por segurados 
antes de julho de 1994 para 
fi ns de cálculo de aposen-
tadoria.

Mas porque isso 
ocorre?

Em 1999 teve a en-
trada em vigor da Lei nº 
9.876/99 que trouxe novos 
métodos para cálculo de 
benefícios. Em síntese a 
lei previu duas formas de 
cálculos: 

Para o segurado fi liado 
à previdência social a par-
tir de 28 de novembro de 
1999, o salário de benefício 
seria calculado sobre a 
média de 80% dos maiores 
salários de contribuição;

Já para os segurados 
fi liados à previdência social 
em data anterior a entrada 
em vigor da referida lei, 
ou seja, antes de 28 de 
novembro de 1999, a lei 
trouxe a chamada regra 
de transição, onde o se-
gurado teria seu salário de 
benefício calculado sobre 
80% dos maiores salários 
a partir de julho de 1994.

Tal regra de transição 
acabou por prejudicar os 
segurados que haviam fei-
tos contribuições previden-
ciárias antes de julho de 
1994, sobretudo aqueles 
que antes de julho fi zeram 
as maiores contribuições 
de sua vida.

Devido ao surgimento 

de várias ações no poder 
judiciário, o STJ-Superior 
Tribunal de Justiça se ma-
nifestou favorável à tese no 
ano de 2019. Ocorre que 
o INSS interpôs recurso 
extraordinário para o STF, 
suspendendo assim todos 
os processos em anda-
mento.

No momento o julga-
mento encontra-se empa-
tado por 5 votos a 5, com 
previsão de retomada para 
esse mês de agosto, sendo 
que o voto de minerva fi cou 
a cargo do ministro Alexan-
dre de Moraes.

Fiquemos no aguardo 
do que decidirá o minis-
tro, mas certo é, se você 
se aposentou até o mês 
de novembro de 2019 e 
possuía contribuições pre-
videnciárias com um valor 
considerável antes de ju-
lho de 1994, procure um 
profi ssional especializado 
na área pois você pode ter 
direito a um reajuste con-
siderável no valor do seu 
benefício.

Em muitas partes do 
mundo, catástrofes relacio-
nadas ao clima estão fi cando 
cada vez mais frequentes 
e intensas. Os primeiros 20 
anos do século 21 foram 
marcados por um aumento 
“impressionante” dos desas-
tresclimáticos, segundo um 
novo relatório do Escritório 
da ONU sobre Redução 
de Risco de Desastres. De 
acordo com esse documento, 
houve 7.348 desastres em 
todo o mundo nas últimas 
duas décadas. 

No começo de 2020, por 
exemplo, fortes chuvas cau-
saram grandes inundações 
no Brasil. Mais de 60 pessoas 
perderam suas vidas.  Gran-

Desastres climáticos: como agir antes, durante e depois

des incêndios no Pantanal 
Mato-Grossense e na região 
amazônica causaram danos 
devastadores. E em 2021, 
enchentes históricas têm 
afetado muitos países, como 
Alemanha, Bélgica, China e 
Holanda.

Ações que podem ajudar 
quando enfrentarmos 
desastres climáticos:

Antes:Prepare-se para 
agir rapidamente.

O que a Bíblia diz: 
“Quem é prudente vê o pe-
rigo e se esconde, mas os 
inexperientes vão em frente 
e sofrem as consequências.” 
— Provérbios 22:3. 

Explicação: Tente saber 
quais desastres poderiam 
acontecer em sua região 
para que você possa agir 
rapidamente e proteger sua 
família.

Durante: Concentre-se 
no que é mais importante. 

O que a Bíblia diz: 
“Mesmo quando alguém tem 
abundância, sua vida não 
vem das coisas que possui.” 
— Lucas 12:15.

Explicação: A vida é 
mais importante do que bens 
materiais.

Depois: Viva um dia de 
cada vez. 

O que a Bíblia diz: 

“Nunca fi quem ansiosos por 
causa do amanhã, pois o 
amanhã terá suas próprias 
ansiedades.” — Mateus 6:34. 

Explicação: Prepare-
se, mas não fi que extrema-
mente preocupado a ponto 
de fi car paralisado.

Veja mais dicas práticas 
sobre esse assunto no site-
JW.ORG:Desastres climáti-
cos: será que a Bíblia pode 
ajudar as vítimas?

Porta-voz local das Tes-

temunhas de Jeová:Carlos 

Eduardo Shishido

1 ONU revela aumento “impressionante” de 
emergências climáticas em 20 anos | ONU News
2 Criança levada por correnteza em cachoeira é 
58ª vítima das chuvas em MG | Minas Gerais
3 Sobe para 10 o nº de mortos por causa das 
chuvas no ES após corpo de desaparecida ser 
encontrado | Espírito Santo
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