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Divulgadas novas datas dos cursos gratuitos de Cuidadores,
Lesões de Pele e APH do Hospital São Lourenço

Oferecidos pelo Hospital São Lourenço à comunidade local, de forma gratuita, os cursos de Cuidadores, Tratamento de Lesões de Pele e Atendimento Pré-Hospitalar (APH) já têm suas
próximas datas definidas: dias 21/03 (Lesões/Pele), 22/03 (Cuidadores) e 23/03 (APH), todos das 8h às 12h, no Centro de Estudos da instituição.
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O ditador venezuelano Nicolás Maduro foi às redes sociais para festejar “o melhor
carnaval dos últimos anos” na
Venezuela. Não havia maneira
melhor de escarnecer do sofrimento dos milhões de habitantes de um país que está em acelerado processo de destruição.
Tamanho grau de descolamento da realidade é coerente com
a transformação da Venezuela
em Estado pária. A esta altura,
Maduro só encontra solidariedade entre liberticidas como
são os casos do PT e dos ditos
“movimentos sociais” que orbitam o partido de Lula da Silva, todos engajados na defesa
do regime bolivariano. No mundo civilizado, em que a democracia é um valor, não um meio
para capturar o poder, tornou-se intolerável a coexistência
com Maduro e seus sequazes,
razão pela qual o governo venezuelano foi oficialmente desconvidado para a próxima Cúpula das Américas, em abril.
Essa reação diplomática é o
caminho mais adequado para
demonstrar ao mundo e especialmente à Venezuela que a
escalada de sua crise não pode
mais ser vista como um assunto interno dos venezuelanos.
A imensa massa de cidadãos
em fuga da Venezuela para os

países vizinhos, como Brasil,
Colômbia e Equador, é a prova
de que o problema já deixou
há muito tempo de ser local.
Além disso, informações recentemente divulgadas pela
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, vinculada à
Organização dos Estados Americanos, mostram que cerca de
80% dos venezuelanos vivem
na pobreza e que mais da metade está na pobreza extrema.
Não é por outra razão que tantos venezuelanos estão deixando o país – fala-se de um êxodo de 1,2 milhão nos últimos
dois anos – e que mães estão
abandonando os filhos porque
não conseguem alimentá-los,
conforme reportagem do jornal The Washington Post. Esse
quadro dramático obriga a comunidade internacional a exigir que o governo da Venezuela aceite, sem mais delongas,
as muitas ofertas de cooperação para mitigar a penúria de
seu povo.
É a emergência humanitária
que agora deve nortear as atitudes dos governos da região
em relação ao regime de Maduro. Não cabe mais esperar
que o ditador, por si só, compreenda a situação insustentável de seu país, pois isso não
vai acontecer – e a celebração

Maduro só encontra solidariedade entre liberticidas do PT e
seus “movimentos sociais”
e líderes presos ou inabilitados
de Maduro no carnaval, diante arbitrariamente, com uma aude tanto padecimento, é uma toridade eleitoral controlada
afrontosa prova disso. É preci- pelo governo, sem a participaso, portanto, que o mundo pres- ção de milhões de venezuelasione o ditador, pela via das nos no exterior impossibilitasanções diplomáticas e econô- dos de votar e convocadas orimicas, para mostrar que a to- ginalmente pela Assembleia
lerância com a aventura boli- Constituinte, órgão carente de
variana, que tanto mal causou legitimidade e legalidade”.
e ainda causa ao continente,
Como se observa, a margem
acabou.
de condescendência com a qual
Como parte dessa pressão, a ditadura chavista sempre confez bem o Grupo de Lima, do tou na América Latina estreiqual fazem parte Brasil, Argen- tou-se consideravelmente. Restina, Colômbia, México, Para- tou a Maduro apoiar-se em genguai, Peru e Canadá, entre ou- te como João Pedro Stédile, o
tros, ao “expressar seu mais chefão do MST, que chamou as
firme rechaço” à antecipação terríveis notícias sobre a Veneda eleição presidencial na Ve- zuela de “mentiras e manipulanezuela para 22 de abril. O que ções da grande imprensa” e conpoderia parecer uma medida vocou “todos os militantes, de
democrática – afinal, para os todos os movimentos populares
chavistas, as urnas a tudo legi- e partidos de esquerda” a “detimam – nada mais é do que fender o povo da Venezuela e o
uma nova manobra de Madu- processo bolivariano”. Para Stéro para conservar o poder, pois, dile e para seus seguidores, os
como lembrou a nota do Gru- milhares de venezuelanos faminpo de Lima, “não pode haver tos que se amontoam na froneleições livres e justas com pre- teira à espera de uma chance de
sos políticos, sem a plena par- fugir daquele pesadelo simplesticipação dos partidos políticos mente não existem. (Estadão)

Reflexão

Maria Nossa Mãe

MONS. JONAS ABIB

Até o mal sofrido se
transformará em bem

É difícil, muitas vezes, amar
as pessoas; mas amar a Deus é
fácil
Embora, num primeiro momento não pareça, com o passar do tempo nós percebemos
que, até o mal sofrido concorre para o bem daqueles que
amam a Deus. E, é tão simples
amar a Deus. É difícil, muitas
vezes, amar as pessoas, mas
amar a Deus é fácil.
“Que diremos depois disso?
Se Deus é por nós, quem será
contra nós?” (Rm 8, 31). Se Deus
é por mim, quem será contra
mim? Gente! Essa é uma grande verdade. Quem será contra
nós? Podemos ter plena certeza.
“Quem nos separará do amor
de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome?
A nudez? O perigo? A espada?”

Situação
intolerável

(Rm 8, 35). A tribulação, veja
aí ela de novo.
Ela não vai te separar de
Deus, porque Ele vai continuar
amando você, você que se deixa apartar, porque fica preocupado. É duro ser perseguido,
mas, a perseguição não vai nos
tirar do amor de Cristo, então,
também não deixe que ela tire
seu amor por Cristo.
“Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que
nos amou”(Rm 8, 37). Somos
mais que vencedores. Repita
comigo: em todas essas coisas
somos mais que vencedores,
pela virtude d’Aquele que nos
amou.Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade
Canção Nova

VERA GANNAM

Apresentação
do Senhor
A Festa da Apresentação
do Senhor, que se comemora no dia 02 de fevereiro, nos
lembra de Cristo no Templo
onde, quarenta dias depois
de seu nascimento, é apresentado por Maria e José,
conforme as prescrições da
lei mosaica.
O cumprimento da lei é
ocasião de Jesus se encontrar no Templo com seu povo, que o esperava na fé. É
recebido por Simeão “homem justo e amado por Deus
que esperava a consolação
de Israel” (Lc 2,25).
Acolhe-se também a profetisa Ana, que vivia na oração e na penitência. Iluminados pelo Espírito Santo
reconhecem ambos naquela criança, apresentada pela jovem mãe com a humilde oferta dos pobres, o Salvador prometido.
Prorrompem em hinos de
louvor. Toma-o Simeão nos
braços exclamando: “Agora,
ó Senhor, deixai ir em paz
vosso servo... porque meus

olhos viram a vossa salvação”
(Lc 2,29-30).
Jesus não veio abolir a lei,
mas cumpri-la e aperfeiçoá-la. Por isto, se sujeito às
prescrições legais da apresentação no Templo, a fim
de se consagrar e oferecer
ao Senhor.
Maria, sua divina Mãe e
Habitáculo por excelência do
Espírito Santo, adentra a morada do Senhor para consagrar-lhe o Menino recém-nascido. Um templo entra
em outro Templo. Foi por suas mãos imaculadas que o
Cristo do Senhor se ofereceu
voluntariamente ao Pai.
Discípulos de Cristo e filhos de Maria precisamos viver também nós o ministério
da Apresentação do Senhor
no Templo, oferecer-nos ao
Senhor com tudo o que somos e temos, transformando
nossa vida inteira num sacrifício de adoração, louvor
e ação de graças a Deus.
Fonte: Intimidade Divina
– Gabriel de S. Maria Madalena
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

NOS BASTIDORES
DA CONDENAÇÃO:
Neste tempo de Quaresma,
refletimos acerca dos episódios
que relatam a paixão e morte de
Cristo. Recordando Seu julgamento, perceberemos que Jesus foi
condenado à Crucificação por Pilatos e pela multidão que preferiu soltar Barrabás a soltar o Rei
dos Reis.
Relatos bíblicos dão conta de que o próprio governante
a quem Ele foi entregue_Pôncio
Pilatos_ após conversar com Jesus e não tendo encontrado nEle pecado algum digno de condenação, perguntou, indeciso, à
multidão, o que deveria fazer com
Cristo. E, por causa de sua omissão, por causa de sua “aparente”
indecisão, pelo receio que tinha
de ser “condenado” pelos seus
pares se O libertasse, lavou as
mãos e deixou que outros decidissem o que Ele já havia decidido, no entanto, sem assumir. Passando para o povo uma responsabilidade que era sua, “entregou
o ouro ao bandido” e sacrificou
alguém que ele mesmo reconhecia inocente. Existe injustiça maior?!
Entregando à multidão afoita e
inconsciente o veridicto de um
homem de bem que foi vítima
de uma traição por incomodar
os poderosos da época e abalar
as estruturas vigentes com a prática de novas formas de vida baseadas no amor, Pilatos nos mostra o quanto a covardia, a omissão, a apatia e o medo do julgamento alheio nos impedem de
cumprirmos a vontade de Deus,
de fazermos o que realmente deve ser feito e não o que uma maioria dita para nós.
A partir daí, o destino
de Jesus passa a estar nas mãos
de pessoas que gritam, sem saber o que estão gritando...de gente simples, humilde, que se deixa
levar pelos gritos mais altos...No
meio de todos aqueles que pediam: “Crucifica-o”, estavam muitos que nem sequer conheciam
Aquele a quem estavam condenando, estavam muitos que gritavam simplesmente porque ou-

tros gritavam e, assim, inconscientemente, deixaram-se levar pelas
mentes dominantes e seus interesses mesquinhos. Quantas vezes agimos como esta multidão
que não pensa e acaba “dançando conforme a música”. Perdemos nossos propósitos, esquecemos nossa essência, passamos
por cima de nossos valores e nos
tornamos cegos perdidos em meio
a tiroteios. Sempre que repetimos o que estão dizendo, pensando e fazendo, deixamos de ser
o que somos e nos tornamos apenas fantoches das vozes capazes
de gritar mais alto! Nas sábias palavras de Dom Alberto Taveira
Corrêa: “ A indecisão e o respeito humano dão força ao mal. O
Senhor foi condenado à morte
porque O MEDO DO OLHAR ALHEIO
SUFOCOU A VOZ DA CONSCIÊNCIA. Quantas vezes preferimos o
sucesso à verdade, a nossa reputação, à justiça.”
Como cristão devemos
sempre ter em mente que a Justiça divina se sobrepõe à humana, sendo perfeita e universal. Se
vivemos em sociedade é nosso dever respeitar as autoridade legalmente constituídas
e as decisões tomadas pelos
homens investidos no poder
de julgar, mas cabe a nós analisarmos sempre os fatos e as
pessoas à luz da fé...existem
sempre aspectos além da letra
da lei, além do que nossos olhos
podem contemplar, existe sempre uma verdade que muitas
vezes está sendo ocultada por
interesses de um grupo . A todo tempo somos julgados e
estamos sendo julgados também. Condenemos menos e
amemos mais. Coloquemos o
Reino de Deus e Sua justiça
acima de qualquer valor ou
respeito humano. Não embarquemos na covardia de Pilatos
nem na opinião alheia, como
muitos naquela multidão, pois,
caso contrário, poderemos estar contribuindo para crucificar muitos inocentes por aí!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza
OS TRÊS CUIDADOS BÁSICOS DIÁRIOS QUE A
SUA PELE MERECE PARA FICAR MAIS BONITA E
JOVEM POR MAIS TEMPO
A leveza, a luminosidade, a
textura sedosa e a vitalidade
de uma pele bem tratada diariamente permitem que o resultado da maquiagem seja infinitamente melhor.
São apenas três passos básicos que devem fazer parte da
sua rotina.
1º. Passo – Limpeza
Deve ser o primeiro e o último ritual de beleza do dia,
da manhã e da noite.
Utilize um produto que limpa, esfolia e tonifica (como a
Loção de Limpeza 3 em 1 da
Mary kay). Evite água quente
porque ela agride a pele e provoca ressecamento.
2º. Passo – Tonificação
Utilizando a loção de limpeza da Mary Kay, você automaticamente pula este passo, pois
sua pele já estará tonificada.
A função da tonificação é
equilibrar o ph (acidez), que
fica alterado depois da limpeza. O tônico também elimina
resíduos e impurezas, promove renovação celular, combate

os radicais livres e ajuda a controlar a produção das glândulas
sebáceas, diminuindo a oleosidade.
3º. Passo – Hidratação
Após a limpeza e a tonificação, a sua pele já está pronta
para se beneficiar dos ativos
do hidratante mais adequado
para o seu tipo e idade.
A falta de hidratação deixa
a pele frágil e suscetível ao envelhecimento.
Durante o dia utilize o hidratante e em seguida aplique o
FPS indicado para sua pele.
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Secretário de Segurança de Minas Gerais
se reúne ministro da Justiça e propõe
esforço de inteligência integrado
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Farmacêuticos reclamam de lei municipal que muda
funcionamento das farmácias em Pouso Alegre

Antes, as drogarias faziam revezamento em esquema de plantão, para atender horários
especiais. Agora, é permitido o horário estendido.

Objetivo do encontro foi conhecer o plano de intervenção federal no Rio de Janeiro e alinhar
medidas preventivas conjuntas; CICC Móvel atuará nas divisas com estados vizinhos

O secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Sérgio Barboza Menezes, participou nesta
quinta-feira (22/2) de uma reunião
com o ministro da Justiça, Torquato Jardim e os secretários de segurança de São Paulo, Mágino Alves Barboza Filho, e do Espírito
Santo, André Garcia, na capital
paulista. Sérgio Menezes pediu a
agenda conjunta na última semana para conhecer detalhes da ação
prevista pelo Governo Federal no
Rio, após o anúncio da intervenção na área de segurança pública.
A intenção, segundo ele, foi conhecer o plano com os detalhes
que o tema exige e, com isso, promover o alinhamento preventivo
entre os estados vizinhos. O reforço na segurança pública em Minas
Gerais é uma determinação do
governador Fernando Pimentel.
No encontro, Sérgio Menezes
propôs o reforço da integração entre as inteligências de Minas, São
Paulo, Rio e Espírito Santo, com
troca de informações de forma
contínua e com acesso a possíveis
alertas e movimentos identificados da ação no Rio. O “esforço de
inteligência integrado”, como destacou Menezes, vai focar, principalmente, no mapeamento das
divisas, avaliações de fluxos de en-

trada de armas e drogas e na gestão estratégica de alvos. A proposta mineira foi aceita pelo grupo,
que já marcou para a próxima semana uma reunião com as áreas
de inteligência dos estados e do
Ministério da Justiça para tratar os
desdobramentos.
O secretário mineiro sugeriu ainda a reativação de um comitê muito bem-sucedido no estado, nas
Olimpíadas em 2016, chamado de
Comitê Executivo de Segurança Integrado Regional (Cesir). Por meio
do Centro Integrado de Comando
e Controle Regional (CICCR), do Governo do Estado, a Secretaria de
Segurança Pública (Sesp), Polícia
Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Exército, Polícia Rodoviária Federal e
Sistema Prisional atuariam em conjunto, de forma a tomar decisões
estratégicas de forma integrada,
rápida e inteligente.
Menezes, entretanto, é enfático
na afirmação de que as ações e integrações realizadas até então são
preventivas, uma vez que não acredita na migração de criminosos para Minas, baseado em experiências
anteriores e na capacidade técnica
das forças de segurança do Estado.
Para ele, Minas está em posição
privilegiada, preparada nas áreas

DOM ZECA
A notícia é...

de inteligência e operacional, com
queda nos índices de criminalidade e, por isso, trabalha para manter
essa continuidade. “Estamos aqui
para entender o que se pretende
com a intervenção e, também, até
oferecer ajuda ao Rio, se for preciso”, ressaltou.
Reforço de policiamento e CICC
Móvel
Como apoio no reforço das divisas de Minas, uma superestrutura de segurança para vigilância das
áreas limítrofes será utilizada em
estradas de regiões vizinhas ao Rio,
como Juiz de Fora. Os detalhes da
operação ainda estão sendo fechados e serão divulgados em breve.
O CICC Móvel é uma carreta com
tecnologia embarcada, câmeras
que se elevam 30 metros e alcançam até 5km, com imagens nítidas
e visão térmica e noturna. Do local,
várias instituições poderão trabalhar de forma conjunta e abordar
pessoas e veículos utilizando cruzamento de bancos de dados e sistemas como leitura de placas, consulta de foragidos, etc.
A ação se soma o anúncio já realizado pelo Comando da Polícia
Militar, no início da semana, de reforçar o policiamento de áreas de
divisas, de forma preventiva, para
tranquilizar os moradores das cidades de áreas limítrofes ao Rio.

Uma lei sancionada pelo
prefeito Rafael Simões em Pouso Alegre (MG) mudou o esquema de funcionamento das
farmácias da cidade. A lei determina que, a partir de agora,
as farmácias podem abrir 24
horas por dia. A medida também vale para finais de semana e feriados. O que agradou
os clientes deixou muitos farmacêuticos insatisfeitos.
A cidade tem cerca de 140
farmácias. Antes, apenas as
farmácias que estavam em uma
escala poderiam funcionar em
esquema de plantão, para atender em horários especiais aos
domingos e feriados. Com a
nova lei, qualquer farmácia
pode abrir pode funcionar 24
horas, caso o dono queira.
A notícia agradou clientes
que sentem dificuldades de
conseguir medicamentos durante a madrugada ou nos domingos e feriados. “Às vezes a
gente procura à noite, de madrugada e às vezes só tem um
lugar pra ir. Agora com essa
nova opção acho que vai ser
bastante útil, pra população e

também para os donos da farmácia. Acho que vai ser bem
vindo sim”, afirma Andrei Massafera, morador de Pouso Alegre.
A lei número 913, do dia 5
de fevereiro, estabelece que
há duas opções aos donos de
farmácia – ou respeitar os plantões ou funcionar 24 horas,
todos os dias da semana. “O
plantão continua. Só que as
farmácias que optarem por ficar 24 horas, vão ser excluídas
deste plantão. Até porque elas
têm a obrigação de funcionar
ininterruptamente. Mas as outras continuam, justamente
com a ideia de não deixar a
população sem atendimento”,
explica a gerente de fiscalização Vivian Carvalho Barbosa.
Alguns donos de farmácia
não ficaram satisfeitos com a
mudança porque, segundo eles,
a lei favorece as grandes redes. “A verdade é que as farmácias que não queriam abrir
antes, não quiseram abrir por
interesse financeiro. E essa lei
que o prefeito fez atualmente
vai dar vantagem para a far-

mácia que tiver estrutura. Ela
vai abrir e vai ser beneficiada
financeiramente”, conta o comerciante Luís Carlos da Rosa.
Há mais de 30 anos no esquema de plantão, Luís conta
que não vai alterar o horário
da farmácia. A Associação dos
Proprietários de Farmácia afirma que os comerciantes não
foram ouvidos pela prefeitura antes da criação da lei.
“A gente queria realmente
ter a oportunidade de tá expondo a situação pra que essa matéria fosse melhor analisada antes de ser sancionada porque de repente o que
era pra ser benefício, pode até
ser prejuízo pra população”,
conta o presidente Silvio Pereira.
Mas, para a prefeitura, a
mudança não prejudica as farmácias. “Se a rede grande vai
abrir de madrugada, seria o
horário que o pequeno estaria fechado mesmo. Então,
acredito que vai ser um ganho, inclusive pra eles. Eles
também vão ter opção de abrir
24 horas", explica Vivian.

maestromartins@yahoo.com.br

Boas Vindas

Falecimento

A Prefeitura de São Lourenço informa que o site
oficial do município já está novamente no ar. Após
a invasão por hackers, que ocorreu na última segunda (19), o site foi recuperado pelo Setor de Tecnologia da Informação e passou por reparos e manutenção até a data de hoje. O Setor Jurídico do município já tomou as providências legais a respeito.
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Tiragem Semanal:
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EXPEDIENTE

Nossas sinceras condolências, aos familiares de Heli da Silva
Marques e Emerson Almeida, falecidos prematuramente no último dia 28 de janeiro.
Que a misericórdia de Deus, seja o bálsamo necessário para
Cônego João Luiz da Silva, é o novo Vigário da Paróquia de
São Lourenço Mártir, empossado no último dia 24 de janeiro. aliviar a dor da separação!
Paz à suas almas!!!
Nossas boas vindas a nossa Paróquia e a nossa cidade!!!
Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

A Secretaria de Esporte e Lazer informa que já tomou as devidas providências a respeito do defeito
na bomba da piscina da AABB. No local existe um
problema antigo de rede elétrica, que ocasiona o
defeito recorrente na bomba. A Cemig já foi acionada para solucionar este problema e o equipamento
já foi enviado para manutenção. A previsão é de que
na próxima semana tudo seja normalizado.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Divulgadas novas datas dos cursos gratuitos de Cuidadores,
Lesões de Pele e APH do Hospital São Lourenço
Oferecidos pelo Hospital São
Lourenço à comunidade local,
de forma gratuita, os cursos de
Cuidadores, Tratamento de Lesões de Pele e Atendimento
Pré-Hospitalar (APH) já têm suas próximas datas definidas:
dias 21/03 (Lesões/Pele), 22/03
(Cuidadores) e 23/03 (APH),
todos das 8h às 12h, no Centro
de Estudos da instituição.
Ministrados periodicamente pela enfermeira Fátima Framil (Serviço de Atenção Domiciliar/SAD do Hospital), os cursos têm inscrições com valor
simbólico de 2kg de alimento
não-perecível (cada). Para se
inscrever, basta ir à Recepção
do Hospital ou ligar para 33392060 - e, nos dias dos cursos,
levar os alimentos. As vagas
são limitadas.
O curso de Cuidadores orienta pessoas (com formação técnica ou não) que desejam trabalhar (ou já trabalham) na
atenção à saúde de pacientes

de qualquer idade, acamados
ou com limitações físicas - e
que, assim, necessitam de cuidados especiais. Já o de APH
aborda a prestação de primeiros socorros antes de encaminhar a vítima para um hospital
- buscando minimizar danos
que possam acarretar o agravamento ou, até mesmo, a morte de uma pessoa. Por sua vez,
o curso de Lesões de Pele aborda os cuidados mais atuais e
recomendados para tratamento de feridas, queimaduras, feridas cirúrgicas, úlceras de decúbito (pessoas acamadas), úlceras venosas ou arteriais, pé
diabético etc.
A realização das capacitações
integra a missão do Hospital
São Lourenço: promoção de
saúde e qualidade de vida, que
se dá através dos atendimentos realizados diariamente (internações e urgência/emergência) e, também, na interação
com a comunidade por outras
formas - como os três cursos.

Saúde confirma mais duas mortes e casos de
febre amarela no Sul de Minas sobem para 13
Número de mortes por conta da doença na região já é de sete pessoas.

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou em novo boletim
epidemiológico divulgado na tarde desta
terça-feira (20) mais
duas mortes por febre
amarela no Sul de Minas. Os novos casos
são de dois moradores de Aguanil (MG) e
Paraisópolis (MG). O
caso de Aguanil já havia sido divulgado na
semana passada, mas
sob a responsabilidade da Regional de Divinópolis. Um outro
caso de um paciente
de Consolação (MG),
que sobreviveu, também foi confirmado.
Com esses, o número de casos de febre
amarela no Sul de Minas subiu para 13, com
sete mortes.
Mortes confirmadas:
•
1 morador de
Poço Fundo
•
1 turista de São
Paulo que esteve em
São Tomé das Letras
•
1 morador de
Aguanil
•
1 morador de
Paraisópolis
•
3 moradores de
Conceição dos Ouros
Casos confirmados
sem morte:
•
1 em Poços de
Caldas
•
1 em São Sebastião da Bela Vista
•
1 em Consolação

•
3 em São Tomé
das Letras
A Secretaria de Saúde Estadual confirmou
também que a morte
de um morador de Poço Fundo e de uma paciente que teve alta
em Poços de Caldas
foram casos importados do Estado de São
Paulo.
Em todo o estado, já
são 222 casos confirmados de febre amarela, com 86 mortes.
Febre amarela
A febre amarela é
uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos
vetores, e possui dois
ciclos de transmissão:
silvestre (quando há
transmissão em área
rural ou de floresta)
e urbano. O vírus é
transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e
não há transmissão direta de pessoa a pessoa. Nas cidades é
transmitida principalmente por mosquitos
da espécie Aedes aegypti.
Os sintomas iniciais
da febre amarela incluem o início súbito
de febre, calafrios, dor
de cabeça intensa, dores nas costas, dores
no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga
e fraqueza. (G1 Sul de
Minas)

Temer quer criar imposto
para bancar segurança

Assunto foi discutido no sábado, segundo Rodrigo Maia, que considera a medida ‘inviável’

O presidente Michel Temer
apresentou, em conversas nos últimos dias, uma proposta de criação de um imposto para custear
gastos com segurança pública no
Brasil. A informação foi divulgada
nessa quarta-feira (21) pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ).
Maia classificou a medida como “inviável”. “Porque, por lei,
tem que ser (valer) para o próximo ano e, por emenda constitucional não pode por causa do decreto (que autorizou intervenção
federal na segurança do Estado
do Rio)”, disse.
A conversa entre os dois ocorreu no sábado, no Palácio Guanabara, no Rio. “O governo que
corte ministérios e reduza despesas públicas. Querem dinheiro para financiar o caos na segurança
pública, mas não sabem o que
fazer. Eles têm, por exemplo, dentro do IOF espaço para mexer em
alíquota. Só estou dando um exemplo. Porque não é no Congresso

que eles vão resolver isso, é uma
decisão do Executivo”, afirmou
Maia.
Nessa quarta-feira (21) o Tribunal de Contas da União (TCU)
decidiu abrir processo para fiscalizar aspectos legais e financeiros
da intervenção decretada pelo governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O objetivo,
segundo a corte, é evitar que se
“ignorem as regras constitucionais
relacionadas às contas públicas,
especialmente quanto ao cumprimento das metas fiscais e das regras de gestão fiscal responsável”.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por sua vez, afirmou nessa quarta-feira (21) que
o governo trabalha para garantir
novo empréstimo ao Estado do
Rio de Janeiro de cerca de R$ 1
bilhão, vindos dos royalties do petróleo.
Meirelles deixou claro que ainda não há um pedido oficial dos
recursos e que essa solicitação tem

de vir das Forças Armadas, que é
quem está no comando da segurança do Rio no momento. O ministro garantiu que há verbas disponíveis no Orçamento para as
ações das Forças Armadas.
O Rio de Janeiro passa por uma
grave crise política e econômica,
com reflexos diretos na segurança
pública. Desde junho de 2016, o
Estado está em situação de calamidade pública e conta com o auxílio das Forças Armadas desde
setembro do ano passado. Não
há recursos para pagar servidores
e para contratar PMs aprovados
em concurso.
Direitos humanos
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado criou, nessa
quarta-feira (21), uma subcomissão para acompanhar a intervenção na segurança pública do Rio
de Janeiro. Os senadores Romário
(PODE-RJ), Paulo Paim (PT-RS) e
Telmário Mota (PTB-RR) fazem
parte do grupo. A presidente do
colegiado, Regina Sousa (PT-PI),
disse que o objetivo é acompa-

nhar a situação do Rio enquanto
durar a intervenção e fiscalizar
eventuais violações dos direitos
humanos contra a população. O
requerimento de criação da subcomissão foi de autoria da própria
presidente da CDH.
Reforço nos Estados
Depois de Minas Gerais, os Estados de São Paulo e do Espírito
Santo começam a organizar ações
de combate ao crime organizado
após a intervenção federal no Rio
de Janeiro. Em São Paulo, o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves, diz que o plano é intensificar os trabalhos de inteligência
entre os Estados que fazem divisa
com o Rio. O secretário de Estado
da Segurança Pública do Espírito
Santo, André Garcia, garantiu que
as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal vão monitorar 198 km
nas divisas com o Rio e Minas. Nesta quinta-feira (22) está marcada
reunião dos secretários dos três
Estados com o ministro da Justiça,
Torquato Jardim. (O Tempo)
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Segunda parcela do IPVA 2018 começa
a vencer na próxima quinta-feira (15/2)
Escala segue sempre com dois finais de placa por dia, se encerrando em 21 de fevereiro

A segunda parcela do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2018 começa a vencer nesta
quinta-feira (15/2) para
veículos com finais de
placa 1 e 2. A escala segue sempre com dois
finais de placa por dia,
até 21 de fevereiro.
O pagamento pode ser
feito diretamente nos
terminais de autoatendimento ou guichês dos
agentes arrecadadores
autorizados - Bradesco,
Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Casas Lotéricas, Mais
BB, Banco Postal, Santander e Sicoob -, bastando informar o número do Renavam do veículo.
Quem quiser, pode
emitir a guia de arrecadação do IPVA 2018, no
site da Secretaria de Estado de Fazenda (www.
fazenda.mg.gov.br), nas
Repartições Fazendárias
ou nas Unidades de Atendimento Integrado (UAI).
Mesmo quem não pagou a primeira parcela
deve quitar a segunda
na data estabelecida,
para não se submeter
a multa e juros. A parcela em atraso pode ser
paga normalmente, nos
agentes arrecadadores.
Os valores serão atua-

lizados automaticamente. Caso opte por retirar
a guia, o pagamento deve ser feito no mesmo
dia da emissão, já que
os juros são calculados
diariamente. Vale lembrar que o seguro DPVAT
venceu junto da primeira parcela do IPVA.
Multa e juros
O não pagamento do
IPVA nos prazos estabelecidos gera multa de
0,3% ao dia (até o 30º
dia), e de 20% após o
30º dia. Os juros são calculados sobre o valor do
imposto ou das parcelas, acrescido da multa,
pela taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custodia (Selic).
Destinação
Do valor arrecadado
com o IPVA, 40% vão para o caixa único do Estado, 40% são repassados aos municípios de
licenciamento dos veículos e 20% são destinados para o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização
dos Profissionais de Educação (Fundeb).
Taxa de Licenciamento
A Taxa de Renovação
do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV),
no valor de R$ 92,66,

vence no dia 2 de abril.
Desconto extra no IPVA
O contribuinte que pagou em dia todos os débitos relativos ao veículo em 2017 e pagar sem
atrasos os tributos de
2018 terá um desconto
extra no IPVA, que será
concedido a partir de
2019. O benefício será
automático, de 3% sobre o valor do imposto.
Quem se mantiver adimplente, também terá direito a esse benefício
nos anos seguintes.
Assim, quem fizer jus
ao benefício do "bom
pagador" já terá seu imposto lançado, automaticamente, com a redução de 3% e, caso pague
o tributo à vista, terá
mais 3% de desconto,
acumulando os dois benefícios.
Como a regra vale sempre para quem se mantém adimplente por dois
exercícios consecutivos,
o contribuinte que, porventura, não se enquadre nos critérios levando em conta os anos de
2017 e/ou 2018, poderá fazer jus ao benefício
nos próximos anos, desde que passe a fazer os
pagamentos dos tributos relativos aos veículos rigorosamente em
dia.

O Setor de Epidemiologia de São Lourenço esclarece que a cidade,
assim como várias outras do Brasil, estão recebendo grandes concentrações de mosquitos da espécie sciarídae em suas residências no período noturno, sendo que no domingo (3), o fato se intensificou. O Doutor em entomologia e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia (Inpa), José Albertino Rafael, afirma que os insetos da espécie não são transmissores de doenças. Tal "invasão" se deve ao período de acasalamento da espécie. O pesquisador garante que não é preciso ter medo pois o sciarídae não transmite doenças, e não tem relação com Aedes aegypti, transmissores da dengue, zika, chikungunya e
febre amarela.
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Tempo médio de desemprego no país já SLTrans reinicia os trabalhos de recolhimento de
dura um ano e dois meses, diz pesquisa veículos abandonados nas vias
Levantamento feito pelo SPC Brasil e CNDL mostra também que a maioria
dos desempregados tem filhos para criar e são do sexo feminino (59%)

Pesquisa do SPC Brasil e CNDL, divulgada nesta terça-feira
(20), revela perfil dos desempregados no Brasil: maioria tem
filhos, ensino médio completo
e, em média, 34 anos. E também
a maioria, 61% estão dispostos
a ganhar menos que no último
emprego. Do total dos pesquisados, 34% atuavam no setor
de serviços e 33% no comércio.
O número de brasileiros à espera de uma oportunidade de
emprego ainda é alto e acumulava 12,3 milhões de pessoas ao
final de 2017.
A pesquisa “O desemprego e
a busca por recolocação profissional no Brasil”, realizada pelo
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) em todas as capitais mostra que o tempo médio de desemprego já chega a 14 meses
entre os entrevistados, maior do
que o observado em 2016, quando girava em torno de 12 meses.
Raio X
O estudo mostra o seguinte
perfil dos desempregados: 59%
são do sexo feminino, com média de idade de 34 anos; 54%
têm até o ensino médio completo, 95% pertencem às classes
C/D/E e 58% têm filhos, a maioria menor de idade. Entre os que
já tiveram um emprego antes,
34% atuavam no segmento de
serviços, enquanto 33% no setor
de comércio e 14% na indústria.
A média de permanência no último emprego foi de aproximadamente dois anos e nove meses.
Carteira assinada
No último emprego, 40% dos
desempregados possuíam carteira assinada, 14% eram informais e 11% autônomos ou profissionais liberais. Já 8% dos desempregados atuais estão buscando a primeira oportunidade
profissional.
“Tudo aponta para um cenário de recuperação no mercado
de trabalho, mas este ainda é um
movimento tímido e que, no momento, permanece concentrado
na informalidade, o que implica
em contratações sem carteira
assinada e atividades feitas por
conta própria”, avalia o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro.
Mercado informal
“As pessoas sabem que não
podem ficar esperando em casa
pelo reaquecimento do mercado e por isso buscam por alternativas de sobrevivência. Porém,
informalidade também implica
em fragilidade. O trabalhador
que atua nessas condições não
tem proteção e está sujeito às
variações do mercado. Por isso,
é importante informar-se e buscar a formalização”, indica o presidente do SPC Brasil.
De acordo com Pellizzaro, uma
atividade feita por conta própria
pode, por exemplo, encaixar-se
na modalidade MEI – microempreendedor individual. “Com ela
é possível ter CNPJ, emitir nota
fiscal e contribuir para a aposentadoria, dentre outras possibilidades”.
Não é a primeira vez
Segundo o levantamento, dentre aqueles que já tiveram algum
emprego antes, 67% já haviam
ficado desempregados anteriormente e 32% nunca haviam passado por esta situação. Mais da
metade (57%) conhecem alguma
outra pessoa que também está
desempregada ou que teve de
fechar sua empresa nos últimos
três meses.
Em 56% dos casos, os entre-

vistados afirmam terem sido desligados da empresa, mas outros
17% garantem ter pedido demissão e 14% alegam que foi feito
um acordo.
Dentre os que foram demitidos, a maioria alega causas externas, principalmente ligadas à
crise econômica, como redução
de custos por parte da empresa
para lidar com os efeitos da crise (35%), redução da mão de
obra ociosa (12%) e o fechamento da empresa (11%). Levando
em conta apenas os que pediram
demissão, a principal razão apontada foi algum problema de saúde (15%), seguido da insatisfação
com o salário (13%) e do desejo
de poder dedicar mais tempo à
família (11%).
Oportunidade
Perguntados sobre o tipo de
oportunidade desejada pelos desempregados, 46% preferem os
postos com carteira assinada,
enquanto 29% mencionam qualquer vaga, independente do formato.
A pesquisa do SPC Brasil e da
CNDL mostra que seis em cada
dez desempregados (61%) estão
dispostos a ganhar menos do que
recebiam no último emprego –
uma queda em relação ao ano
passado (68%).
As principais justificativas nestes casos são que o que importa
atualmente é voltar ao mercado
de trabalho (23%) e arrumar um
emprego para pagar as despesas
(22%). Por outro lado, 39% não
estão dispostos a receber menos, sendo a razão mais citada
o fato de encararem o salário
menor como regressão profissional (19%), seguido da possibilidade de ser difícil voltar ao
patamar salarial que possuía antes (13%).
O levantamento revela que,
considerando aqueles que têm
sido chamados para entrevistas
desde que estão desempregados (40%), 56% chegaram a recusar alguma proposta, sendo
que 18% o fizeram porque a remuneração ou benefícios eram
insuficientes, enquanto 13% alegam que o local era muito distante de casa.
Entre os desempregados, 66%
estão procurando emprego, sendo que a média do tempo de
procura por empregos é de quase 10 meses. Outros 25% estão
recorrendo a fontes alternativas
de renda enquanto não encontram emprego e 9% estão esperando por algo, porque procuraram uma oportunidade de trabalho por muito tempo sem sucesso.
A grande maioria (78%) sente que tem condições de conseguir um emprego, sendo que os
principais motivos são ter uma
boa experiência profissional (40%),
preencher cadastro em sites de
empregos (27%) e ler com frequência jornais e sites de empregos em busca de vagas (27%).
Esperança
De acordo coma pesquisa,
53% estão confiantes em conseguir emprego nos próximos 3
meses. Enquanto cerca de 25%
dos desempregados afirmam estar em busca de capacitação profissional para conseguir oportunidades melhores.
Para a economista-chefe do
SPC Brasil, Marcela Kawauti, conseguir um novo emprego é mais
que recolocar a vida profissional
nos trilhos. “É ter a chance de
recuperar hábitos cotidianos, poder adquirir produtos e serviços
e desfrutar de pequenas comodidades – coisas das quais muitos brasileiros, em maior ou me-

nor grau, tiveram de abrir mão
nos últimos tempos em virtude das dificuldades financeiras”, avalia.
Consumo
As principais prioridades
após conseguir um emprego
serão voltar a consumir produtos que gosta como roupas,
sapatos, eletrônicos (51%), retornar ao padrão de compra
no supermercado que tinham
antes (47%) e voltar a realizar
atividades de lazer como saída a bares e restaurantes (46%).
Futuro
Os dados mostram também
que os desempregados estão
divididos em relação ao futuro do desemprego no Brasil em
2018: 31% acreditam que o
desemprego irá aumentar, 31%
que irá continuar igual e 24%
que irá diminuir.
“Ainda que a recuperação
da economia já esteja em curso, o futuro permanece incerto para milhões de brasileiros
que aguardam nova oportunidade de trabalho, seja para retomar suas carreiras, seja simplesmente para pagar as contas e voltar a consumir, reassumindo, aos poucos, o padrão
de vida que tinham antes do
desemprego”, analisa a economista.
Conforme a pesquisa, 41%
dos desempregados que possuem família são os principais
responsáveis pelo sustento da
casa; 28% tiveram algum conflito familiar.
Impacto
Além de investigar o perfil
e o comportamento dos desempregados na busca por uma
recolocação, a pesquisa analisou o impacto do desemprego no contexto familiar. Para
isso, algumas perguntas foram
focadas nos desempregados
que não moram sozinhos: 34%
deles garantem que há pelo
menos mais uma pessoa sem
trabalho na casa onde vivem.
Cerca de 87% desses desempregados ouvidos contribuíam
financeiramente para as despesas da casa quando tinham
um emprego, sendo que 41%
eram ou ainda são os principais responsáveis e 29% não
eram o principal responsável,
mas continuam a ajudar de alguma forma.
Por consequência do desemprego, 28% tiveram algum conflito familiar, sendo que os principais motivos foram a discordância quanto aos gastos da
casa (13%) e brigas por causa
da divisão do pagamento das
contas (12%).
Em contrapartida, 34% garantem que o desemprego motivou outras pessoas da casa,
que antes não trabalhavam, a
trabalhar ou fazer bicos. Em
casos mais agravantes, 16%
destes entrevistados afirmaram que após a perda do emprego algum integrante da família precisou interromper os
estudos para trabalhar e ajudar nas despesas de casa.
Metodologia
A pesquisa buscou traçar
o perfil do desempregado brasileiro e o impacto no processo de recolocação profissional
no mercado. Foram entrevistados pessoalmente 600 brasileiros desempregados acima
de 18 anos, de ambos os gêneros e de todas as classes sociais nas 27 capitais. A margem
de erro geral é de 4,0 pontos
percentuais para um intervalo
de confiança a 95%.

Seguindo as determinações da Lei Municipal
de Núm.3284, a Gerência de Trânsito e Transporte de São Lourenço
(SLTrans) está realizando
mais uma fase do processo de retirada de automóveis e carcaças abandonados pelas ruas da
cidade.
Assim que o veículo ou

carcaça é cadastrado pela SLTrans, após 30 dias
ele pode ser considerado
abandonado. A partir de
então, está sujeito a ser
guinchado e recolhido ao
pátio do Detran, sendo
o proprietário o responsável por arcar com as
penalidades da lei.
A Gerência de Trânsito
solicita que os proprie-

tários retirem o mais rápido possível estes veículos das vias, para evitar
maiores transtornos após
o recolhimento.
Para mais informações,
a população pode entrar
em contato com a SlTrans
através do telefone 33324152 de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h.

Alimentação Escolar na rede estadual
de ensino vai ganhar reforços em 2018
Novidades abrangem qualificação de equipes e aprimoramento das refeições

Novos e melhores cardápios e capacitação dos profissionais que lidam com a
alimentação são as prioridades da Secretaria de Estado
de Educação (SEE), por meio
da Superintendência de Infraestrutura Escolar, para fomentar as políticas de alimentação escolar na rede estadual de ensino em 2018.
Para isso, a Diretoria de
Suprimento Escolar, responsável por orientar e exigir o
cumprimento do Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), estabelecido pela legislação federal, vai intensificar o trabalho realizado em 2017, que resultou em
importantes conquistas para
a rede estadual: a contratação de 54 nutricionistas, uma
para cada Superintendência
Regional de Ensino (SRE) e
sete para o órgão central da
SEE; e a capacitação de mais
de três mil diretores, vice-diretores e equipes administrativas e de mais 12 mil cantineiras, que representam
30% dos Auxiliares de Serviço da Educação Básica (ASBs)
em Minas Gerais.
De acordo com a nutricionista e coordenadora do PNAE
na SEE, Tatiane Guimarães
Perri Maciel, em 2017 foram
realizadas 2.584 visitas a escolas estaduais para a qualificação das equipes que li-

dam direta ou indiretamente
com a alimentação escolar.
“Em vista do trabalho que
realizamos no ano passado,
acreditamos que em 2018
tende a ser muito melhor. As
novas capacitações começarão a partir de março, já que
os ASBs começam a trabalhar
neste mês, em função dos
processos de designação. Queremos treinar todos desde o
início, para que possam desempenhar suas atividades
com eficiência e qualidade
durante todo o ano”, explicou Tatiane.
O acompanhamento das
escolas pelas nutricionistas
em cada SRE, de acordo com
Tatiane, tem sido fundamental para mapear as realidades, dificuldades e as especificidades de cada território
no que diz respeito à alimentação escolar.
“O trabalho destas profissionais tem nos mostrado,
por exemplo, as dúvidas das
cantineiras em relação às
orientações e exigências da
legislação, entre vários outros processos que são importantes para fazer uma análise de como tem funcionado
a alimentação escolar no Estado como um todo”, afirmou
a nutricionista. Neste caso,
as nutricionistas não só acompanham o trabalho de todas
as escolas, como também fi-

cam à disposição para tirar
dúvidas e orientar o cumprimento dos cardápios estabelecidos pela SEE.
Além disso, o conhecimento adquirido por meio dessa
assistência dada pelas nutricionistas tem sido primordial
para elaboração e melhoria
das novas cartilhas do cardápio escolar das escolas estaduais de Minas Gerais em
2018.
“Conseguimos esquematizar, por exemplo, os alimentos regionais que as escolas
têm mais facilidade de adquirir, os ingredientes que eles
realmente utilizam e os que
têm vontade de utilizar, as
preparações que os alunos
mais gostam, enfim, todas as
informações valiosas para se
conseguir elaborar um cardápio nutritivo, de acordo
com as normas exigidas por
lei e que agradem os alunos
e promova a saúde e o bem
estar”, finalizou Tatiane.
Os novos cardápios serão
lançados em breve e serão
divididos em quatro cartilhas:
Educação Regular, Educação
Indígena e Quilombola, Creches e Educação Integral e
Integrada. Assim que forem
publicados, a Secretaria de
Educação fará ampla divulgação dos novos planos alimentares para a rede estadual de ensino.

Minas Gerais alcança meta de cadastros
de doadores de medula óssea
Para se cadastrar como doador de medula óssea é necessário ter
entre 18 e 55 anos e estar em bom estado de saúde

No último ano, Minas Gerais
alcançou a meta de cadastros
de doadores de medula óssea,
que é de 30.800 pessoas. Essa
conquista se deve à solidariedade dos mineiros que sempre
se dispõem a ajudar a quem
precisa. Sem a mobilização da
população, seria impossível realizar tantas doações de medula óssea: de acordo com o
Registro Nacional de Doadores
de Medula Óssea (Redome),
em 2017, 37 pessoas cadastradas em Minas Gerais encontraram receptores compatíveis
e efetivaram a doação de medula óssea.
As chances de encontrar um
doador não aparentado compatível é de 1 a cada 100 mil
pessoas. Por esse motivo, é extremamente importante o apoio
da população. Quem ainda não
efetuou seu cadastro como doador de medula óssea pode
procurar a unidade da Fundação Hemominas mais próxima.
Para verificar os dias e horários
em que o cadastro é realizado,
clique aqui ou ligue 155 – opção 8.

Tão importante quanto efetuar o cadastro é manter os dados atualizados junto ao Redome para possibilitar a localização imediata. Para atualizar os
dados cadastrais, acesse o site.
Etapas que antecedem à doação de medula óssea
No momento em que o candidato procura um hemocentro, munido de documento de
identificação com foto, é convidado a assinar um termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) e preencher uma
ficha com informações pessoais. Em seguida, será retirada
uma pequena quantidade de
sangue (10ml) do candidato a
doador. Com o sangue retirado, será feito um exame de histocompatibilidade (HLA), que
é um teste de laboratório capaz
de identificar as características
genéticas.
Essas características serão
cruzadas com os dados de pacientes que necessitam de transplantes para determinar uma
possível compatibilidade. Com
o resultado do exame HLA, os
dados do candidato a doação
serão incluídos no REDOME. A

partir desse momento, quando
houver um paciente com possível compatibilidade, o candidato à doação será chamado
para a fase de Tipificação Confirmatória, que é quando será
confirmada a aptidão para a
doação. Em 2017, tivemos 300
candidatos em Minas Gerais
convocados para essa fase que
antecede a doação efetiva.
Quem pode se tornar um
doador
Para se cadastrar como doador de medula óssea, é necessário:
- Ter entre 18 e 55 anos de
idade;
- Estar em bom estado geral
de saúde;
- Não ter doença infecciosa
ou incapacitante;
- Não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema
imunológico;
- Algumas complicações de
saúde não são impeditivas para doação, sendo analisado caso a caso.
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