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EDITORIAL
A profunda crise em que o
País foi lançado pela irresponsável política econômica e fiscal do governo Dilma Rousseff
corroeu as receitas tributárias,
mas a perda de arrecadação é
apenas um dos fatores que levaram as contas dos Estados a
passar de superávits nominais
de R$ 16 bilhões em 2015 para um rombo de R$ 60 bilhões
no ano passado. O que se conclui do levantamento feito a
pedido do Estado pelo economista Raul Velloso, um dos mais
respeitados especialistas em
finanças do setor público, é que,
em tempos de crise, as garantias e vantagens salariais e previdenciárias do funcionalismo
público tornam impossível o
ajuste das despesas à rápida
queda das receitas.
Os gastos com o sistema previdenciário dos Estados, as despesas obrigatórias definidas
pela legislação e os custos da
folha de pessoal tornam o atual regime fiscal insustentável
ao longo do tempo. Nesse regime, os gastos crescem sempre, independentemente da
situação econômica do País,
enquanto a receita – quando
não há aumento deliberado da
carga tributária – está condicionada à evolução da produção, da renda e do consumo.
Para mostrar o que aconte-
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ceu nos Estados, Velloso se baseou em dados do Tesouro Nacional. De 22 unidades da Federação cujas contas puderam
ser comparadas, apenas 5 melhoraram seus resultados fiscais
desde 2015. São os Estados de
Alagoas, Paraná, Ceará, Maranhão e Piauí. A situação de São
Paulo manteve-se praticamente a mesma no período. Em todos os demais Estados o desequilíbrio financeiro se acentuou.
Afetado por greves, inclusive de policiais – o que resultou
em onda de violência no final
do ano passado –, e protestos
de servidores que não recebem
os vencimentos em dia, o Rio
Grande do Norte foi o Estado
em que o quadro fiscal se agravou mais nos últimos três anos.
De um superávit de R$ 4 bilhões
que alcançou entre 2011 e 2014,
o governo do Rio Grande do
Norte passou a enfrentar sérias
dificuldades financeiras, cujo
resultado é um déficit de R$
2,8 bilhões acumulado de 2015
a 2017 (até outubro).
Para comparar a evolução
da situação fiscal dos Estados
sem a distorção que poderia
decorrer da disparidade dos
valores de receitas e despesas
entre eles, o economista Raul
Velloso utilizou a relação entre
déficit (ou superávit) e receita

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

A fonte dos déficits

As garantias e vantagens salariais e previdenciárias do funcionalismo público tornam impossível o ajuste das despesas
dos Estados à rápida queda das receitas
líquida. Para o Rio Grande
do Norte, essa relação passou de 8,3 para -9,1 entre
2015 e 2017. Ou seja, a variação foi de -17,4 pontos
no período, a pior de todas
as unidades da Federação
cujas contas puderam ser
comparadas.
O que mais preocupa é o
fato de que “há uma fila de
Estados prontos para passarem por uma crise aguda
(como a do Rio Grande do
Norte)”, como disse ao Estado o consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados Leonardo Rolim.
Cite-se, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, cujo
governo, como o do Rio Grande do Norte, viu-se obrigado a atrasar salários por falta de recursos em caixa. A
lista é formada ainda por
Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e Sergipe, que estão entre os mal avaliados
pelo Tesouro Nacional quanto à capacidade de pagamento.
Em todos eles, e também
nos que não apresentam
quadro fiscal tão preocupante, uma das principais fontes de desequilíbrio, talvez
a principal, é a folha de pa-

gamentos. De um lado, o
custo do pessoal tem grande resistência a cortes, em
razão das garantias de que
dispõem os servidores e da
relutância dos dirigentes políticos em reduzir o número
de funcionários. De outro,
está sujeito a constante crescimento, em razão de aumentos espontâneos ou de
incorporação automática de
vantagens aos vencimentos.
Além disso, o sistema previdenciário do setor público
gera um número crescente
de aposentados, em razão
do envelhecimento da população, sem que o número
de contribuintes cresça no
mesmo ritmo.
A tudo isso se juntou a
redução dos repasses de recursos da União, igualmente afetada pela crise. Mesmo cortando investimentos,
com prejuízo para a população, o déficit continuou a
crescer. Trata-se de um regime fiscal socialmente perverso, cujos desequilíbrios
só serão corrigidos por meio
de reformas, entre as quais
as que tratem das regras para o funcionalismo público
e de seu sistema previdenciário. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Seja um novo Maria, mulher
de fé
homem

Homem, ainda que o mundo o tenha ensinado a ser bruto, autoritário e mal-educado,
aprenda a amar e dar carinho
A sociedade determinou que
homem não chora, que é “macho”, durão. Talvez por isso você tenha se assumido como
uma pessoa dura, rude e se julgue incapaz de amar e de manifestar amor. Você sente medo, fica tímido, sem graça e não
consegue expressar o amor.
Homem, ainda que o mundo o tenha ensinado a ser bruto, autoritário e mal-educado,
aprenda a amar e dar carinho.
Seja diferente, seja como José!

Se o mundo o fez “machado”,
lembre-se de que ,mesmo o
machado quando fere o sândalo, acaba sendo perfumado
por ele.
O sândalo é uma planta muito cheirosa. O machado que o
fere é tomado pelo perfume
exalado por ele. A mulher é assim. Em vez de buscar apenas
sexo, aprenda a manifestar amor
em gestos. Tenha certeza: mesmo que você seja um homem
feito o machado, o perfume do
sândalo, que é sua esposa, perfumará sua vida e o fará homem de novo.
Deus o abençoe!

“Bem-aventurada és tu que
creste, pois se hão de cumpri
as coisas que da parte do Senhor te foram ditas!” Desta forma falou Isabel, respondendo
à saudação de Maria. E são palavras pelo Espírito Santo (cf.
Lc 1,14), que focalizam a virtude principal de Maria: a fé. A
fé permitiu a Maria enfrentar,
sem medo, o abismo insondável e desconhecido do plano
salvífico de Deus. Não era fácil
acreditar que Deus pudesse
“assumir a forma humana” e
morar entre nós, isto é, que
Deus se escondesse na insignificância do nosso dia-a-dia,
assumindo a nossa fragilidade,
sujeita a tantas humilhações.
Maria acreditou neste projeto impossível de Deus, confiou em Deus todo-poderoso e

se tornou a principal colaboradora da admirável iniciativa de
Deus, que devolveu ao mundo
a esperança.
Maria, em momento algum
esmoreceu, nem mesmo aos
pés da cruz de seu Filho. Que
sofrimento e que dor vendo seu
Filho Jesus, crucificado! Com
certeza o coração de Maria também sangrava. Mas, ela acreditava em Deus, acreditava nas
palavras de Jesus, acreditava
na ressurreição... Maria tinha
fé.Nós somos chamados para
a mesma atitude de fé, que leve a olhar, corajosamente, além
das possibilidades e limites humanos.
Que a exemplo de Maria, tenhamos sempre uma fé forte
e solidificada.
Fonte: Revista “O Milite”
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A FORÇA QUE NOS MOVE...
Vivemos num mundo onde,
a todo momento, somos levados a desanimar. Notícias ruins
nos desestimulam a crer em
um mundo melhor. Pessoas
discutindo e brigando por questões banais geram um descrédito na justiça. Todos querendo levar vantagem é algo tão
corriqueiro que a noção de
coletividade, solidariedade e
bem comum ficam para segundo plano.
Assim, a gente já acorda
cansado, parece que tudo já
está pronto e dado como definitivo. Temos a sensação de
que nada pode ser feito para
mudar o contexto atual da nossa história e da nossa sociedade e, por conta disso, entregamos os pontos, deixamos
estar pra ver como fica, empurramos tudo com a barriga
e nos acomodamos completamente, cada dia mais, ainda
que sem perceber.
No entanto, apesar desta
forte tendência, é preciso combater, lutar contra a maré, remar contra a correnteza. É preciso estarmos vivos ao invés
de vegetarmos. É preciso pensarmos ao invés de aceitarmos.

É necessário criar ao invés de
copiar. Urge reagir ao invés
de engolir. O hoje nos pertence e dele depende o amanhã.
Vamos nos mover, provar
que é possível viver, amar, ser
feliz e principalmente, fazer
o outro feliz...
Vamos inovar, revitalizar,
renovar esperanças, sonhos,
planos e batalhar para concretizá-los. Não desistamos
de sermos boas pessoas, com
boas intenções e bom coração. Peçamos ao Espírito Santo que venha a ser a nossa
força, o nosso impulso, o vento impetuoso que nos inquieta e não nos permite corromper ou acovardar. O mesmo
Espírito que Cristo soprou sobre seus amigos e que brotou
em seu íntimo o desejo ardente de avançar para águas mais
profundas e fazer a diferença
no mundo, nos impulsione a
seguirmos em frente, vencendo nossas batalhas diárias e
colaborando para a implantação do Reino que não passa, aqui, neste Reino passageiro!
Simone Gannam Lage Ribeiro

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

O empoderamento da
mulher no século XXI
Sabemos todos, que nós mulheres
quando queremos algo, não existirá o
que nos detenha. Força, garra e determinação são alguns dos montantes que
a mulher da nova era exibe.
Antigamente, as mulheres tinham
os seus direitos cerceados. Foi, então,
através de muita luta, que nós hoje
somos consideradas “capazes” de ocupar cargos que antes eram majoritariamente ocupados por homens.
As mulheres, antigamente, não podiam votar, e muitas vezes, não podiam
sair de casa sem a companhia de um
homem que, geralmente, era seu marido ou o então o seu pai.
Muita coisa entre o céu e a terra
aconteceu aqui, em vários países do
mundo, desde os primórdios até bem
pouco tempo atrás. Há quem diga, ainda, que a mulher é considerada um
ser inferior, era assim que alguns filósofos da antiguidade a consideravam.
Mas cabe-nos a pergunta: inferior
em que sentido? Seria a força física,
um atributo medido e considerado um
bom fornecedor de informações? Ou
seria o intelecto feminino, que deixou
em algum momento por desejar, fazendo fomentar a crença de que seríamos as principais vítimas desta sociedade tão ambígua e tão carente de
formações verdadeiras de valores, que
por muitos séculos encontraram-se em
equívoco?
Foi a sociedade de classes, quem
colocou o homem em posição superior
a da mulher. Foi a castidade da igreja
que classificava e obrigava as mulheres a terem repúdio ao que considerou-se - por muito tempo - como o "socialmente aceito". Refiro-me, aqui, ao
papel de submissão e de total dependência ao sexo oposto, bem como a
castidade.
Não foi culpa da natureza, mas sim
da sociedade, fazendo com que restasse somente às mães, o papel mais
animalesco e instintivo que a maternidade proporcionava ao casal. Aos
homens, a função era de trazer dinheiro ao lar, era de ser o líder de uma família. Os costumes antigamente eram
outros.
Por muito tempo, a mulher oprimiu-se, deixando para o homem as
funções que hoje podem ser exercidas
pelos dois sexos. E, hoje em dia, a mulher se sobressai em muitos setores,
e muitas vezes ao seu opositor.
Chegamos ao mercado de trabalho
para ficar. É claro que muita coisa não
poderia ser diferente, pois os avanços
são fatores de muito pouco tempo atrás.
O homem ainda lidera o ranking
empregatício, no quesito de base salarial. As mulheres ainda no quadro
geral, encontram-se atrás, e acredito
que esta conquista, será pouco a pouco concedida a nós mulheres, pois ainda é muito recente tudo que vêm acon-

tecendo nos avanços de nossa sociedade.
Acredito que para a mulher, sempre caberá a função de ser mãe e creio
que algumas funções sempre serão
femininas, pois são características próprias de nosso sexo, bem como também a sensibilidade, o zelo e o carinho, que nós realizamos com maestria.
Existem mulheres, que ainda apegam-se a costumes mais antigos, como cuidadoras do lar, e não convém
que condenemos estas condutas, pois
a cada uma de nós é dado o livre arbítrio, e devemos sempre respeitar
as vontades mais caras à nossa pessoa.
O homem sempre será o mais forte fisicamente, e é bem provável que
seja assim até o fim dos tempos. Se
a análise for medida por esse parâmetro, podemos nos considerar inferiores, mas este não seria o termo
mais apropriado. Diria que somos singulares, que somos feitas de um material diferente, que temos muitas
conquistas ainda a serem alcançadas.
Mas acredito que não podemos
fazer com que a competição exacerbada seja uma constante. Não precisamos competir, para termos o nosso
lugar garantido. O nosso lugar hoje
ocupado com tanta luta e esforço, é
resultado de um espaço que conquistamos e que hoje por ser inteiro e íntegro não será por ninguém roubado.
Que continuemos avançando sempre, e que tudo que desejarmos, possa ser definitivamente alcançado por
todas nós, que insistimos em não permanecer estacionadas. Que jamais
cruzemos os nossos braços e que lutemos sempre, para que os nossos direitos como cidadãs, sejam devidamente cumpridos.
Que sejamos como sempre fomos,
que possamos ser as pioneiras em
acreditar que tudo que nós almejamos possa ser devidamente alcançado por qualquer uma de nós, que acreditará sempre que a verdade triunfará e que os nossos direitos sejam sempre respeitados, na natureza profunda de todo o nosso vivenciar.
Acreditemos sempre em nós mesmas, pois devemos crer que podemos
ir sempre mais longe do que até agora nós conseguimos chegar. E que a
vitória é o alvo certo que todas nós
precisamos alcançar, se quisermos
verdadeiramente ter os nossos valores conquistados.
Pois a nós é dado o direito de podermos sempre levar, estampado no
rosto, o sorriso que nos tornará pessoas fortes e diferenciadas, em todas
as formas que a natureza um dia nos
esculpiu.
(Escrito por Thiana Furtado
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Bombeiros de São Lourenço atendem ocorrência de
incêndio em carreta de álcool

Bombeiros do 3º Pelotão de
São Lourenço atenderam por
volta de 12:10 do dia 19/01/2018
na Br 267, km 263 em Aiuruoca a capotamento de caminhão
bitrem de Duque de Caxias –
RJ, com 02 tanques transportando um total de 45.000 litros
de álcool. Com o acidente o
caminhão veio a incendiar-se
permanecendo tombado no
acostamento. Quando da chegada dos Bombeiros no local
o condutor já havia sido socorrido para o Hospital de Aiuruoca e, segundo equipe médica

do HPS, este veio a sofrer queimadura de 1º e 2º graus em
50% do corpo, abrangendo pernas, braços e tórax, além de
fraturas múltiplas no braço
esquerdo e trauma de tórax,
porêm consciente. O incêndio
propagou para vegetação próxima da rodovia vindo a queimar cerca de 3 hectares de capim e arbustos.
Os Bombeiros debelaram o
incêndio no tanque utilizando
de 24.000 litros de água com
apoio de caminhão pipa da empresa zag construtora, que pres-

tava serviço para o DNIT. O incêndio na vegetação foi debelado com uso de abafadores.
Devido a constatação de que
restou cerca de 2000 litros de
álcool dentro do tanque, os
Bombeiros permaneceram no
local realizando trabalho preventivo até a chegada da empresa responsável pela carga e
do NEA (núcleo de emergência
ambiental), para realizar destombamento e transbordo previstos para o dia 20/01/2018.

ENTRADA DO PRONTO SOCORRO JÁ FOI REATIVADA
As obras no Pronto Socorro do Hospital São Lourenço foram concluídas e,
assim, o acesso ao do PS VOLTOU A SER REALIZADO pela entrada/saída de costume.
Agradecemos a compreensão de todos os usuários do Pronto Socorro!

Novas lixeiras no
Centro da cidade

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

EXPEDIENTE

A Prefeitura Municipal de São
Lourenço, por intermédio do SAAE,
Serviço Autônomo de Água e Esgoto responsável pela coleta dos
resíduos sólidos do município, iniciou a colocação das novas lixeiras
na área central, onde o fluxo de
pessoas é mais intenso. Tal providência torna-se ainda mais importante, pela chegada do carnaval que
traz milhares de pessoas às ruas do
centro da cidade.
A produção das novas lixeiras

levou em conta a depredação repetida das antigas implantadas no
município, sendo feitas de concreto para maior durabilidade, porém
vale lembrar, que a sujeira é um
dos desafios mais complexos enfrentados pela administração pública, principalmente porque não
depende apenas de políticas públicas relacionadas ao tema e/ou
infraestrutura urbana, mas sobretudo, da participação popular.
Na tentativa de mudar essa re-

alidade, a Prefeitura faz a sua parte e pede aos moradores e usuários
o cuidado com o novo mobiliário
urbano.
Ter lixeiras nas ruas para depósito de diversos tipos de resíduos
é ponto primordial para o cumprimento de regras básicas de higiene, cabendo também à população
colaborar com a fiscalização do uso
e a colocação do lixo nos horários
de coleta seletiva, conforme divulgados anteriormente.
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Unidade Minas Fácil
de São Lourenço se
destaca no Estado
A unidade do Minas Fácil de São
Lourenço está tomando novos rumos desde o segundo semestre de
2017. O setor funciona dentro da
Secretaria de Indústria, Comércio,
Agricultura e Desenvolvimento Social e seu foco principal é realizar a
abertura de empresas em um curto espaço de tempo, facilitando e
agilizando o processo para o empresário. Para se ter uma ideia, de
agosto a dezembro de 2017, foram
realizados 3.613 processos entre
abertura, alteração e fechamento
de empresas.
Além dos serviços de abertura
de empresa, alteração e fechamento, desde o dia 17 de janeiro, a unidade de São Lourenço passou a integrar também o serviço de transformaçãodenaturezajurídica (LTDA,
Empresário Individual ou EIRELI).

Para quem ainda não conhece,
o Minas Fácil é um serviço prestado
pela Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais (Jucemg) em parceria
com diversos órgãos. Atualmente,
em todo Estado existem 166 unidades e a cidade de São Lourenço sempre se destaca entre as 16 melhores
cidades no ranking de avaliação, que
tem por base o prazo máximo para
abertura de empresas e também

pela quantidade de processos formalizados.
Os servidores Thiago Greca Maia
e Antoani de Faria Pinto responsáveis pela unidade, receberam da Diretoria de Integração e Interiorização
da JUCEMG as congratulações pela
conquista, destacando-os pela dedicação e empenho das atividades,
deixando o município em destaque
em todo Estado de Minas Gerais.

Crianças a partir de nove meses e adultos até 59 anos.
Quem pode tomar com restrições?
Pessoas acima de 60 anos e
gestantes só devem receber o
imunizante se não apresentarem
nenhuma contraindicação e estiverem muito próximos a locais
com casos relatados.
Indivíduos com HIV/Aids também podem desde que não apresentem imunodeficiência grave.
Para isso, deve ser feito exame
para contagem de CD4 (células
de defesa), informa a Fiocruz.
Mulheres que estão amamentando devem suspender o aleitamento materno por 10 dias após
a vacinação.
Quem não pode tomar a vacina, mesmo estando em regiões
de risco?
Crianças menores de nove meses. Pessoas com câncer, indivíduos que passaram por transplante e pessoas com alergia grave
ao ovo. Todos com deficiência no
sistema imune também devem
consultar um médico.
Como proteger bebês com menos de nove meses e pessoas que
não podem tomar a vacina?
Nesses casos, devem ser utilizados métodos para evitar picadas de mosquitos e, no caso de
viagem para área de risco, analisar a possibilidade de adiamento.
Para quem mora em região de
risco, o uso de repelentes, telas
de mosquito, blusas de manga
comprida e calças, além da manutenção de portas e janelas fechadas podem ajudar a evitar a

exposição.
Vale lembrar que o repelente
é contraindicado para crianças
menores de seis meses, que devem ser mantidas todo o tempo
em ambientes protegidos por telas e mosquiteiros em regiões de
risco, informa o Ministério da Saúde.
O que é dose fracionada?
Na terça-feira (9), o Ministério
da Saúde divulgou que os estados da Bahia, Rio de Janeiro e São
Paulo vão adotar a dose fracionada da vacina da febre amarela.
Trata-se da divisão da dose antes aplicada: a dose padrão contém 0,5 ml e a versão dividida
passa a ter 0,1 ml.
Com isso, uma vacina que antes era destinada para uma pessoa pode ser aplicada em quatro
indivíduos – podendo chegar a
cinco.
Adosefracionadaprotegedamesma forma que a padrão?
Estudos da Fiocruz demonstraram
que 0,1 ml da vacina (dose fracionada)
garanteimunidadecontraafebreamarela por oito anos.
O período corresponde ao tempo
de acompanhamento de pessoas que
receberamavacinaemestudo.Como
passar dos anos,podeser quea vacina
tenha um período maior de eficácia.
Quanto à dose padrão, já se sabe
queumaúnicadoseprotegeparaavida
inteira.
Poressemotivo,oMinistériodaSaúdenãodescartaqueaquelesquereceberam a dose fracionada tenham que
voltar para um reforço, mas isso vai dependerdeestudosalongoprazo.(Fonte: G1)

Febre amarela: Veja principais dúvidas
Com novos casos registrados
esse ano, e as mortes em São
Paulo, novidades em relação à
febre amarela ocuparam o noticiário nos últimos dias.
A principal delas foi a adoção
da dose fracionada nos estados
de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro -- em que uma dose antes
destinada a uma pessoa será dividida e aplicada a pelo menos
quatro.
Não há motivos para alarde,
mas o Ministério da Saúde está
adotando ações preventivas e
aumentando os municípios que
receberão a vacina, já que grande parte da população não está
imunizada.
A vacinação era mais comum
em regiões de risco, como a Norte. Com a chegada do vírus em
áreas antes não afetadas, como
o Sudeste, a vacinação de urgência se fez necessária e dúvidas
sobre esse novo cenário podem
surgir: como a proteção naqueles que não podem tomar o imunizante e a eficácia da dose dividida.
Para esclarecer algumas questões, o G1 consultou a Fiocruz, o
Ministério da Saúde e os infectologistas Marcos Boulos, coordenador de doenças do estado
de São Paulo, Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e Artur Timerman, presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e
Arbovirose. Confira abaixo.
Onde a vacina está disponível?
Apesar dos novos casos, a forma circulante da febre amarela
é a silvestre (originária de matas)
e, por isso, o Ministério da Saúde
está fazendo campanhas de vacinação apenas em regiões de
risco.
Com novos casos e mortes,
no entanto, o imunizante está
sendo ofertado em novos municípios; e, em alguns lugares, como em São Paulo, a vacina será
ofertada em todo o estado.
Confira a lista de municípios
atualizada até dezembro de 2017
e a lista dos municípios que receberá a dose fracionada, conforme divulgado na terça-feira
(9).
Quem pode tomar a vacina?
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Mais duas mortes suspeitas de febre
amarela são investigadas no Sul de MG

Pacientes internados em Pouso Alegre e Campo Belo (MG)
morreram.
A Secretaria de Saúde vai investigar
maisduasmortessuspeitasdefebreamarela no Sul de Minas. Os pacientes estavam internados em hospitais de Pouso
AlegreeCampoBelo(MG)emorreram
nestaterça-feira(23).
Um dos pacientes com suspeita de
febreamarelatinha67anoseeradeConceição dos Ouros (MG). Ele estava internadoemestadogravenoHospitalSamuel
Libânio,emPousoAlegre.
Amortefoiregistradananoitedesta
terça.Omaterialfoicoletadoparaexames
e a sorologia com o resultado deve ser
entregueatésexta-feira(26).
Aoutramortedestaterça-feirafoiregistrada durante à tarde, na Santa Casa
deMisericórdiaSãoVicentedePaula,em
Campo Belo (MG). O paciente, um homem de 27 anos, era morador da zona
ruraldeAguanil(MG).
Ele estava internado desde o dia 21.
O material para exames foi recolhido e
enviado para a Fundação Ezequiel Dias
(Funed).
Maiscasossuspeitos
No Hospital Escola de Itajubá (MG),
a morte de mais um morador de ConceiçãodosOuroséinvestigada.Segundo
informaçõesdaSuperintendênciaRegionaldeSaúde,avítimafoiumhomemde
45 anos, que estava internado desde o
últimodomingo(21).
NoHospitalSamuelLibânio,emPousoAlegre,umhomemestavainternado,
masjárecebeualta.Eleaguardaoresultadodosexames.
Nesta quarta-feira (24), pelo menos
três pessoas estão internadas na enfermaria,todoscomsuspeitadefebreamarela. Os pacientes internados são das cidades de Estiva, São Sebastião da Bela
VistaeNatércia.
Já os casos da Superintendência de
Pouso Alegre que estavam internados
em Cambuí e Extrema receberam alta
nesta terça-feira. Todos ainda recebem
acompanhamento.
Uma mulher de 28 anos está internadanoHospitalSantaLúcia,emPoços
deCaldas(MG).Elaestáemobservação
desde sexta-feira. A paciente é de São
PauloepassafériasnoSuldeMinas.
CasosdeSãoTomédasLetras
A Prefeitura de São Tomé das Letras
confirmounatardedestaterça-feira(23)
amorteporfebreamareladeumturista
de São Paulo que visitava o município.
SegundoinformaçõesdaSecretariaMu-

Quem já tomou a vacina contra Febre Amarela NÃO precisa repetir a dose.
O Ministério da Saúde indica dose única da vacina febre amarela para as áreas com recomendação de vacinação em todo o
país. A medida é válida a partir de abril de 2017. A adoção de dose única atende as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
A dose de reforço não é mais recomendada por considerar que a imunidade protetora desenvolve-se dentro de 30 dias para
cerca de 99% das pessoas que recebem uma dose da vacina febre amarela.
A população alvo a ser vacinada são as crianças de nove meses de idade até as pessoas com 59 anos de idade, tendo como
meta a ser atingida, a cobertura vacinal de 95%, nas áreas com recomendação de vacinação, bem corno nas áreas com recomendação temporária de vacinação.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Centro Espírita Auxiliadores Espirituais convoca todos os membros da diretoria para a reunião de posse do biênio 2018/2019 a ser realizado no dia 2 de janeiro de 2018 às 19h30 no
Centro Espírita Auxiliadores Espirituais.
São Lourenço, 10 de dezembro de 2017
Maria de Fátima Souza de Almeida
Presidente

nicipaldeSaúde, a vítima visitou a cidade e depois foi internada no Hospital
SãoSebastião,emTrêsCorações(MG).
Ohomemmorreunodia17dejaneiro.
Ainda conforme a Secretaria, o primeiroexamenãoapontoupradoença,
mas um segundo teste sim. O caso, no
entanto,aindanãofoiconfirmadopela
Secretaria Estadual de Saúde.
Outrocasodemoradordacidadeé
deumhomemde36anosqueestainternadoemTrêsCorações,noHospital
São Sebastião. Segundo o hospital, a
princípio, ele está fora de perigo.
Caso confirmado
O caso confirmado pela Secretaria
de Estado de Saúde de Minas Gerais
como morte por febre amarela foi de
um morador de Poço Fundo(MG).
A vítima é um homem de 88 anos,
que havia viajado antes do Natal para
Mato Grosso e, em seguida, para Mairiporã (SP). Ele voltou para Poço Fundo
nodia4dejaneiro,quandocomeçoua
apresentar febre alta e morreu ao retornar a Mairiporã.
Febreamarelaconfirmadaemmacacos
AlémdamortedomoradordeOuroFino,oboletimepidemiológicodivulgado nesta terça-feira também confirmou que dois macacos morreram por
febre amarela em Gonçalves (MG) e
Extrema (MG) nos meses de agosto e
novembro.
Apresençaemmacacoséumindicador de que o vírus esteja circulando
emdeterminadasáreas.Noentanto,o
macacotambémévítimadafebreamarela e não causador da doença.
Febre amarela
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um
vírustransmitidopormosquitosvetores,
e possui dois ciclos de transmissão: silvestre(quandohátransmissãoemárea
rural ou de floresta) e urbano. O vírus é
transmitidopelapicadadosmosquitos
transmissoresinfectadosenãohátransmissão direta de pessoa a pessoa. Nas
cidades é transmitida principalmente
pormosquitosdaespécieAedesaegypti.Os sintomas iniciais da febre amarela
incluemoiníciosúbitodefebre,calafrios,
dordecabeçaintensa,doresnascostas,
doresnocorpoemgeral,náuseasevômitos, fadiga e fraqueza.

AMAURI PINTO COSTA, CPF: 412.255.626-00, por
determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve através
do Processo nº 00319/2005/003/2014, LICENÇA DE
INSTALAÇÃO CORRETIVA, para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Estrada das Posses, Bairro Posses, Município de Itanhandu – MG,
CEP:37464-000.
AMAURI PINTO COSTA, CPF: 412.255.626-00, por
determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou através do Processo nº 00319/2005, LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, para atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada na Estrada das Posses, Bairro Posses, Município de Itanhandu – MG,
CEP: 37464-000.

VENHA PARA A ZONA SUL
Invista com segurança no bairro Lagoa Seca
A melhor proposta urbanística de São Lourenço
Lotes a vista ou financiados em 24 meses.
Tel: (035) 988661938
(061) 981562695
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São Lourenço intensifica a
luta contra o Aedes Aegypti

Além do trabalho realizado nas ruas, na mídia
e junto aos moradores,
onde a conscientização é
o principal foco, a Secretaria de Saúde trabalha
também com tecnologias
específicas que ajudam a
identificar e combater o
mosquito transmissor da
dengue.
Todos os dias, o profissional do controle de endemias, Vanderci de Paula, que foi treinado na Gerência Regional de Saúde
de Varginha, realiza testes
com larvas coletadas no
trabalho de campo dos
Agentes do combate à Dengue. O objetivo é identificar no laboratório da Policlínica o gênero e espécie
das larvas coletadas, para
confirmar se elas são ou
não do mosquito Aedes
Aegypti.
O resultado já foi posi-

tivo em 68 ocasiões em
diversos bairros de São
Lourenço somente nas duas primeiras semanas de
janeiro. “Depois de coletada, a larva é colocada
dentro de um tubito, e levada ao laboratório para
que possamos identificar
suas características físicas”,
explica Vanderci. “Depois
desse processo, as larvas
são colocadas na lâmina
de observação com ajuda
de um pincel, e em seguida vão para a análise com
microscópios”.
Segundo Vanderci, uma
das formas de diferenciar
as larvas do Aedes Aegypti das de outros mosquitos é o seu formato. “As
larvas do Aedes Aegypti
se caracterizam pela presença de um tipo de cílios
no oitavo segmento de seu
corpo e grandes espinhos
em seu prolongamento.

Isso fica bem visível no microscópio. Esses detalhes
são analisados e assim,
podemos diferenciar as
espécies”.
A Secretaria de Saúde,
com apoio da Vigilância
Epidemiológica e Secretaria de Educação está programando uma série de
ações de combate. Em
2017, foram recolhidas
cerca de 15 toneladas de
entulhos que poderiam se
tornar foco do mosquito,
através dos mutirões realizado em alguns bairros
da cidade e que terão continuidade este ano.
No próximo dia 27 de
janeiro haverá um grande
mutirão no bairro N.S. de
Lourdes para recolhimento de entulhos, e também
uma blitz educativa no
Centro da cidade. A programação será divulgada
em breve.
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Corpo de Bombeiros realiza instrução com Prefeituras
para atividades de prevenção para o Carnaval
Neste último dia 22, servidores das prefeituras da região
reuniram-se com bombeiros
do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico para acertarem detalhes das atividades
do Carnaval deste ano. A reunião ocorreu no quartel em
Varginha.
Foram discutidos itens das
normas estaduais aplicáveis
aos eventos, especialmente
aos blocos de Carnaval.
Servidores públicos das prefeituras de Varginha, Santana
da Vargem, Ilícinea e Guapé
foram instruídos quanto aos
prazos para regularização, documentos que devem compor
os processos, medidas de segurança a serem verificadas
pelos responsáveis técnicos, e
também, documentos que são
expedidos pelo Corpo de Bombeiros que atestam a regularização.

Outras reuniões serão realizadas em Lavras, Três Corações, Pouso Alegre, Itajubá e
Extrema com mais municípios
do Sul de Minas. Elas são uma
das ações que tem por objetivo que todos os eventos promovidos durante o Carnaval

sejam o mais seguro possível
para o público.
Durante o Carnaval, as fiscalizações serão intensificadas.
Denúncias podem ser feitas
anonimamente através do telefone 181.

Polícia Militar em Minduri
recebe viatura
Na manhã da última sexta-feira, 19 de janeiro, aconteceu
a entrega de uma nova viatura policial para o Destacamento da Polícia Militar no município.
Com o objetivo de garantir
melhores condições de trabalho aos policiais e mais segurança para a população o novo
veículo vem aumentar a frota
da Fração na cidade e será utilizado nos patrulhamentos preventivos e ostensivos.
Durante a solenidade foi feita a entrega simbólica da chave da viatura policial pelo Prefeito Municipal de Minduri, Sr.
José Ronaldo da Silva, ao Comandante da 277ª Cia PM, Cap

PM Leandro José Dias Moreira,
acompanhado do Comandante
do Destacamento de Minduri,
Sgt PM Wanderley José de Souza.
Ainda estiveram presentes

na solenidade o Secretário Municipal de Educação de Minduri, policiais militares do Pelotão
de Cruzília e funcionários da
Prefeitura Municipal.
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