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Cidade/Gerais
Iniciativa de Teófilo Otoni 

é destaque nacional
Nanuque retoma 

julgamentos de júris
A Comarca de Na-

nuque (Nordeste de Mi-
nas Gerais) retomou os 
julgamentos de júris. As 
sessões do Tribunal do 
Júri inauguram uma série 
que alcança o mês de no-
vembro, considerado Mês 
do Júri, pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
Já estão agendados para 
outubro cinco sessões de 
julgamento e outras cinco 
para novembro (dias 4, 5, 
9, 11, 13 e 24). O juiz da 1ª 
Vara Cível, Criminal e da 
Infância e da Juventude, 
Thales Flores Taipina, ex-
plica que para a realização 
dos júris e audiências, so-
mente terão acesso ao local 
as partes, os advogados ou 
defensores públicos, e o 
representante do Ministé-

A iniciativa implemen-
tada pelo Grupo de Extensão 
e Pesquisa em Agricultura 
Familiar, o GEPAF, da Uni-
versidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri - 
UFVJM, é uma das quatro pro-
postas vencedoras do “Desafio 
Neve – Banheiros mudam 
vidas”, que tem como objetivo 
apoiar iniciativas que atuam 
na melhoria do esgotamento 
sanitário. Dentre 87 iniciativas 
de todo o país, o “10Envolver 
Saneamento Rural” conquis-
tou espaço e reconhecimento. 
A condução do programa que 
selecionou, pelo impacto so-
cial que causam nos locais que 
atuam e em três etapas de ati-
vidades presenciais na cidade 
de São Paulo/SP, foi da equipe 
Sense-Lab, em parceria com o 
Instituto Iguá e a multinacional 
americana, Kimberly Clark.

Além de contar com o 
incentivo de 50 mil reais para 
aceleração da iniciativa e men-
toria por seis meses, o 10En-
volver estampa, juntamente 
com as outras três propostas 
vencedoras, a edição limitada 
da marca “Neve” de papéis hi-
giênicos e lenços umedecidos. 
Milhões de embalagens estão 
disponíveis para compra em 

estabelecimentos comerciais 
em todo o Brasil e no site espe-
cífico. Ao passo que divulga a 
iniciativa, também oportuniza 
o apoio à continuidade dos tra-
balhos por meio das doações 
de parte do valor do produto, 
por quem o adquire. O “10En-
volver Saneamento Rural” faz 
parte de um conjunto de estra-
tégias desenvolvidas a partir 
das demandas identificadas 
pela equipe interdisciplinar 
de professores, técnicos, es-
tudantes e colaboradores do 
GEPAF. A vivência de 12 
anos junto às comunidades 
rurais do Vale do Mucuri, em 
Minas Gerais, revelou, dentre 
outras realidades, a ausência 
de saneamento básico. Assim, 
desde 2016, são desenvolvidas 
ações voltadas ao esgotamento 
sanitário rural, com o objetivo 
de promover acesso ao sane-
amento básico a agricultores 
familiares em municípios de 
baixo Índice de Desenvolvi-
mento Humano – IDH-M.

A iniciativa conta com 
parcerias para execução e 
apoio financeiro de atores 
específicos. O que permite a 
atuação sob três eixos: 1) Di-
fusão de tecnologias sociais, 
por meio da construção de 

Fossas Sépticas Biodiges-
toras (FSB) de placas; Mo-
nitoramento da eficiência e 
funcionamento dos sistemas 
instalados; Divulgação da 
FSB de placas e de sistemas 
de tratamento de esgoto rural; 
2)Fomento de políticas pú-
blicas, com foco na atuação 
junto a comitês de bacias 
hidrográficas e conselhos 
municipais; Implementação 
de programa municipal de 
formação de agentes locais 
de saneamento; e 3) Educa-
ção ambiental, por meio da 
realização de oficinas com 
mulheres; com jovens de Es-
colas Família Agrícola e par-
ticipação em feiras e eventos.

Desde o ano de 2016 as 
atividades têm sido desenvol-
vidas, abrangendo até então, 
16 municípios dos Vales do 
Mucuri e Jequitinhonha, com 
mobilização de comunidades, 
parceiros e agentes públicos. 
(Referência: Instagram @
gepafufvjm e @10envol-
versaneamento. Para saber 
mais sobre o assunto ou-
como apoiar a iniciativa 
dessa região, acesse: http://
www.banheirosmudamvi-
das.com.br/iniciativas-em-
-destaque.html#10Envolver

rio Público dos processos 
incluídos na pauta do dia.

Como normas, deve-
-se fazer uso de máscara, 
submeter-se a teste de tem-
peratura corporal, manter 
o distanciamento mínimo 
necessário de dois metros 
das pessoas e observar as 

normas de higienização es-
tabelecidas no Protocolo de 
Limpeza e Desinfecção, de 
acordo com a Portaria Con-
junta nº 1025/PR/2020. 
(Assessoria de Comunica-
ção Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Secretaria de Saúde 
confirma 2.464 casos 

de covid-19 em Teófilo 
Otoni e 99 óbitos

O boletim epidemioló-
gico divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde 
na noite desta segunda-fei-
ra (05/10), confirma 2.464 
casos positivos de Co-
vid-19 em Teófilo Otoni, 
04 a mais nas últimas 24 
horas, e registra 99 óbi-
tos até esta data. Ainda 
de acordo com o boletim 

são 10.353 casos descar-
tados, 357 casos ativos e 
2.008 casos recuperados.

Das internações: a 
secretaria informa que 
tem 22 pacientes interna-
dos, sendo 04 em UTI e 
18 em leitos clínicos. Nos 
leitos SUS: tem 28,57% 
de ocupação dos leitos 
de UTI e 35,84% de ocu-

pação dos leitos clínicos.
Desde o dia 08 de 

setembro a Secretaria 
Municipal  de Saúde 
parou de divulgar de 
quais cidades são os pa-
cientes que ocupam os 
leitos em Teófilo Otoni, 
também não informa 
mais o cenário da Co-
vid-19 por bairros.

Pauta de agendamentos contempla Mês do Júri em novembro

O juiz Thales Flores Taipina conduz julgamentos 
de júri no município de Nanuque




























