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Dos 12 resultados positivos para febre amarela confirmados no 
Estado, 11 deles resultaram em óbito
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     O governo de Minas 
Gerais confirmou nes-
ta segunda-feira (15) 
que mais duas pesso-
as morreram depois de 
contraírem o vírus da 
febre amarela no Estado. 
Com isso, subiu para 11 
o número de óbitos em 
decorrência da doença, 
entre 2017 e os primeiros 
dias de 2018.
     Dos 12 resultados 
positivos para febre ama-
rela confirmados no Es-
tado, 11 deles resultaram 
em óbito. Até o momento, 
apenas um morador de 
Brumadinho conseguiu 
se curar da doença.
Segundo a SES (Se-
cretaria de Estado da 
Saúde), as últimas duas 
mortes ocorreram em 
Goianá (Zona da Mata) 
e Nova Lima (Região 
Metropolitana), cidade 
que registrou o maior nú-
mero de vítimas -quatro, 
ao todo.
       As outras mortes 
foram registradas em 
Brumadinho (1), Mariana 
(2), Carmo da Mata (1), 

Mar de Espanha (1) e 
Barra Longa (1).
Outros 34 casos de sus-
peita da doença conti-
nuam sob investigação 
pelas autoridades de 
saúde de Minas.

EMERGÊNCIA

    Na última sexta (13), 
o governador de Minas, 
Fernando Pimentel (PT), 
decretou situação de 
emergência em saúde 
pública nas áreas do 
Estado atingidas pela 
doença. O decreto vale 
por 180 dias e abrange 
152 municípios do leste 
de Minas.
     Publicado no “Diá-
rio Oficial” de Minas, o 
dispositivo permite que 
o governo dispense li-
citações para a compra 
de medicamentos e faça 
contratações temporárias 
de pessoal para conter o 
avanço da febre e tratar 
os doentes. 

*Com informações da 
Folhapress.

Nota da  Diretoria de Cultura Municipal
Prefeitura lança nota sobre gastos no evento Canto da Roda

A acessoria de co-
municação da prefeitu-
ra, informa que o evento 
promovido pela Direto-
ria de Cultura, Canto da 
Roda, veio em sua se-
gunda edição como um 
grande resgate cultural 
e de baixo custo para o 
município.

Os carros de boi, 
que deram origem ao 
nome do evento, é um 
dos mais primitivos e 
simples meios de trans-
porte, ainda em uso nos 
meios rurais, utilizado 
para transporte de car-
ga e pessoas.

Quando em movi-
mento, o autêntico carro 
de boi emite um som 
característico - o can-
tador que anuncia a sua 
passagem e faz parte 
da nossa Cultura.

No intuito de resga-
tar e fomentar nossa 

Secretária de Saúde
Informa

história e nossa Cultura, 
realizamos este encon-
tro com 14 carros nesta 
edição, onde os car-
reiros não receberam 
nada além do fubá para 
alimentar os bois, um 
lanche e um almoço .

Considerando que 
existe um grande tra-
balho voluntário dos 
carreiros que acordam 
de madrugada para pe-
gar os bois e saem por 
volta das 4h da manhã 
de seus sítios em um 
percurso de aproxima-
damente quatro horas, 
se perfilam para o des-
file no centro da cidade 
e depois retornam no 
mesmo trajeto, a Dire-
toria de Cultura, junto à 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de São Louren-
ço gostaria de esclare-
cer sobre os gastos do 
evento, que foi um total 

Até o momento, apenas um morador de Brumadinho conseguiu se curar da doença

de R$3.241,12, sendo 
R$2.475,00 de fubá 
para os bois, R$136,82 
de lanche e R$629,30 
do almoço para os car-
reiros.

Infelizmente houve 
um erro de digitação 
na publicação sobre o 
gasto com a compra de 
fubá. Lamentamos o 
ocorrido, e deixamos à 

disposição os compro-
vantes originais de cada 
gasto na Secretaria de 
Turismo e Cultura. Qual-
quer dúvida estamos à 
disposição.
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Atos e Gerais

Opinião

Por Djamila Ribeiro

Se estivesse viva, Simo-
ne de Beauvoir  completaria 
110 anos na terça-feira 9. 
Mais do que lembrar da 
filósofa e escritora francesa, 
acredito ser necessário apro-
fundar-se em suas obras. 
Como estudiosa das obras 
de Beauvoir, incomoda-me 
uma espécie de fetichização 
em torno dela.

No geral, todo mundo co-
nhece algum livro ou citação 
mais famosa, mas raramente 
as pessoas a leram de fato. 
Tenho a impressão de que, 
para parecer cool ou feminista 
antenada, todo mundo a cita, 
mas com superficialidade. E 
considero isso ruim.

Obviamente, ninguém tem 
a obrigação de saber responder 
como a filósofa faz a tradução 
francesa do Dasein, de Hei-
degger, ou ter lido Hegel para 
entender como ela empreende 
a dialética do “senhor e do es-
cravo” para pensar a categoria 
do outro.

Não é disso que se trata, 
com certeza. Só quem estuda 
profundamente a sua obra ou 
cursa Filosofia saberá res-
ponder e o ponto não é esse. 
A questão é evitar que suas 
obras se tornem produtos fá-
ceis e palatáveis, quando seu 
pensamento não tem nada de 
palatável.

Ser acessível, sim. Ser fa-
cilmente deglutido, não. Essa 
é a questão central para mim. 
Há uma preguiça em entender 
mais respeitosamente o papel 
dela como pensadora por parte 
de quem tem acesso à infor-
mação e ao conhecimento.

Beauvoir não pode sim-
plesmente ser convertida em 
frases de camiseta ou memes. 
Deve ser lida e entendida em 
sua complexidade. Tampouco 
pode ser alvo de feministas 
“cool bacaninhas”, sem com-
promisso com seu pensamen-
to afiado e crítico.

Ou mesmo ser objeto de 
“tretas” em grupos feministas, 
nos quais o objetivo é ganhar 
uma discussão boba ou “se-
questrá-la” para determinadas 
vertentes, e não estudar seu 
pensamento de forma honesta 
e compreender o quanto O 
Segundo Sexo é uma obra 
existencialista. Somente dizer 
que seu legado é incrível ou 
necessário, sem explicar os 
motivos, não nos ajuda.

É necessário porque Beau-
voir rompe com a neutralidade 
epistemológica ao escrever O 
Segundo Sexo e pensa uma 
filosofia da condição feminina. 
É incrível o fato de ter escrito 
o livro Djamila Boupacha, re-

latando os horrores que essa 
argelina passou ao ser violen-
tada pelo exército francês à 
época da invasão francesa na 
Argélia.

Não dá para transformar 
Beauvoir em broches, mas não 
se empenhar em ler Por Uma 
Moral da Ambiguidade. Muito 
se fala de O Segundo Sexo, e 
com razão trata-se de um livro 
monumental, mas é também 
necessário ler outras obras 
dela, além de conhecer sua 
literaturae seus diários.

No emocionante Cartas a 
Nelson Algren, baseado em 
correspondências trocadas 
pelos amantes por décadas, 
vemos ali uma Beauvoir apai-
xonada, humanizada, muito 
longe da mitificação que lhe 
impuseram.

É preciso conhecer o 
magistral As Belas Imagens, 
publicado no Brasil em 1961, 
que nos instiga a ver para 
além das imagens que as 
pessoas criam de si mes-
mas. A Mulher Desiludida e 
A Convidada são igualmente 
indispensáveis, assim como 
Os Mandarins, que lhe ren-
deu o Prêmio Goncourt.

Não tenho a pretensão 
de me julgar uma grande es-
pecialista em Beauvoir e ditar 
como as pessoas devem ou 
não ler, mas é importante que 
se tenha em mente o quão 
é prejudicial para se man-
ter vivo o pensamento dela 
esse esvaziamento. Adoro 
memes, mas é muito impor-
tante as pessoas saberem 
minimamente quem essa 
importante autora é.

Meu ponto é a importância 
de não se ficar só nisso ou em 
discussões de quem pensa 
que inventou a roda, pelo fato 
de não conhecer as bases de 
pensamentos importantes e os 
caminhos já percorridos.

Tenho uma grande 
bibl ioteca de l ivros da 
autora, todos comprados 
em sebos a preços aces-
síveis. Entendo que a 
maioria não tem acesso, 
mas quem tem deveria se 
comprometer com mais 
responsabilidade com a 
criticidade da autora.

É fundamental ressigni-
ficar ou reapropriar o sentido 
de conceitos importantes de 
seu pensamento, para não 
cairmos numa espécie de 
“ti-ti-ti da filosofia”, focado 
nos casos que ela teve ou 
como era o seu relaciona-
mento com Sartre. Tratá-la 
como “modinha” nega a 
força de seu pensamento, 
tão atual para pensar a con-
dição feminina. Simone de 
Beauvoir merece mais.

Beauvoir merece 
mais
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Cemig informa como evitar 
acidentes com a rede elétrica 

neste período pré-carnaval

É janeiro, mas o clima 
carnavalesco já toma con-
ta de várias cidades de Mi-
nas Gerais, especialmente 
com os ensaios de blocos 
e festas de pré-carnaval. 
Por isso, a Cemig prepa-
rou algumas dicas para os 
foliões evitarem acidentes 
com a rede elétrica.

 Serpentinas e confe-
tes contém, geralmente, 
metal em sua composição 
e podem causar curto-
circuito quando em con-
tato com a rede elétrica. 
Segundo o engenheiro da 
Cemig, Demétrio Aguiar, 
os artefatos metalizados 
são itens perigosos e não 
devem ser utilizados, nem 
antes, durante ou depois 
do carnaval. 

“Quando arremessa-
dos, antes de se disper-
sarem, eles estão concen-
trados, e podem causar 
danos nas redes de alta 
tensão e provocar aci-
dentes. Por precaução, 
as pessoas não devem 
atirar nenhum objeto em 
direção à rede elétrica. 
Nem mesmo os sprays de 
espuma”, ressalta.

 A distância de pelo 
menos 1,5 metro da rede 
elétrica deve ser levada a 
sério na hora da monta-
gem de palcos e instala-
ções provisórias e durante 
a condução de veículos de 
blocos.

“A aproximação e o 
contato dos carros ale-
góricos e trios elétricos, 
por exemplo, trazem o 
risco de acidentes fatais. 
Em lugares densamente 
movimentados, como as 
ruas por onde passam os 
blocos de carnaval, os da-
nos podem ser imensurá-
veis”, completa Demetrio 
Aguiar. 

O engenheiro também 

alerta para os riscos de 
choque com fios elétricos 
partidos nas ruas: “Ao 
encontrar um fio caído 
ao solo, não se aproxime 
e não deixe ninguém se 
aproximar do cabo, pois 
ele pode estar energiza-
do”. Nesse caso, a Cemig 
orienta que a população 
ligue imediatamente para 
o Fale com a Cemig, no 
telefone 116, e aguarde a 
chegada dos técnicos da 
companhia. 

Em caso de perigo, a 
população também pode 
acionar o Corpo de Bom-
beiros (telefone 193) ou 
a Polícia Militar (telefone 
190). 

 Confira outras 
dicas:

Iluminação, enfeites e 
alegorias

• Não lançar artefatos – 
como serpentinas, confe-
tes, entre outros, na rede 
elétrica, sejam metálicos 
ou não;

• Antes de fazer qual-
quer ligação elétrica ou de 
instalar enfeites e alego-
rias, consultar a Cemig;

• Não instalar nenhum 
enfeite próximo à rede 
elétrica;

• Não fazer ligações 
clandestinas (gatos);

• Não jogar líquidos, 
sprays e água na rede elé-
trica. Há risco de choque 
elétrico.

Trios elétricos e car-
ros alegóricos

• Não trafegar sob a 
rede elétrica se a altura 
desses veículos for igual 
ou maior que a dos fios 
elétricos, pois além do 
risco de choque elétrico, 
há o risco de colisão com 
os fios e consequente 
derrubada dos postes, fios 
e equipamentos da rede 
elétrica, que podem cair 

sobre o próprio veículo ou 
sobre os foliões;

• Observar a existência 
da rede elétrica e tomar 
cuidado para não tocá-la;

• Considerar a altura 
do veículo e das pessoas 
sobre ele em relação à 
fiação da rede elétrica e 
demais obstáculos.

 Palanques para apre-
sentação de shows

• A montagem e a des-
montagem devem con-
siderar a existência das 
redes elétricas aéreas e, 
em caso de escavação, 
subterrâneas, respeitando 
a distância mínima de 1,5 
metro dos cabos e equipa-
mentos da rede;

• A fixação das cober-
turas deve ser bem feita 
para evitar o desprendi-
mento e possível projeção 
contra a rede elétrica;

 Aparelhos de som, 
refrigeração e churras-
queiras elétricas

• Não ligar aparelhos 
elétricos próximo a duchas 
ou piscinas;

• Evitar improvisos 
(gambiarras), pois eles au-
mentam o risco de aciden-
tes com a rede elétrica.

 Colisão de veículos 
com postes da Cemig

• Não sair do veículo. A 
pessoa poderá tomar um 
choque se houver algum 
cabo partido em contato 
com o veículo. Se precisar 
sair do veículo em função 
de um incêndio, abrir a 
porta e pular com os pés 
juntos, o mais longe pos-
sível, sem tocar a lataria 
do carro;

• Não tentar socor-
rer as vítimas se houver 
fio partido. Nesse caso, 
acionar imediatamente 
a Cemig e o Corpo de 
Bombeiros.

Prefeitura Municipal 
de Dom Viçoso

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2018 – DISPENSA Nº 001/2018
Considerando o PARECER favorável da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso, Estado de Minas Gerais e demais expedientes contidos no Processo em epígrafe, nos 
termos do Artigo 23, Inciso I e II e Artigo 24, Incisos I, II e IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, RATIFICO a Dispensa de nº 001/2018, referente ao Processo nº 005/2018, 
ficando autorizado a contratação da Empresa FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA,  
CNPJ:10.516.630/0001-980,  para a locação e manutenção de software para a emissão de nota 
fiscal eletrônica, em atendimento ao setor de tributos

Publique-se.
Dom Viçoso, 15 de Janeiro de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Unidade Administrativa Serviço de Administração Financeira
Contrato nº 001/2018
Data de Assinatura 15 / 01 / 2018
Vigência 15 / 01 / 2018 A 31 / 12 / 2018
Processo de Licitação nº 005 / 2018
Modalidade e nº Dispensa 001 / 2018
Fundamento Legal Lei  8.666/93
Objeto Contratação de empresa para a locação e manutenção de software para a emissão 

de nota fiscal eletrônica, em atendimento ao setor de tributos.
Contratado Futurize Tecnologia em Informática Ltda
CNPJ 10.516.690-0001-90
Dotação Orçamentária 2.2.0.04.123.002.2.0008-3.3.90.39 – Outros Serviços de terceiros – 

Pessoa Jurídica
Valor  R$ 3.600,00 ( três mil e seiscentos reais ).

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 – DISPENSA Nº 002/2018
Considerando o PARECER favorável da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso, Estado de Minas Gerais e demais expedientes contidos no Processo em epígrafe, nos 
termos do Artigo 23, Inciso I e II e Artigo 24, Incisos I, II e IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, RATIFICO a Dispensa de nº 002/2018, referente ao Processo nº 006/2018, ficando 
autorizado a Contratação da empresa Camila Fernandes Teixeira – MEI, para a Assessoria Técnica 
em Processamento de Dados dos Sistemas de Saúde do Governo Federal (SAI/SUS e CNES), com 
o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Publique-se.
Dom Viçoso, 15 de Janeiro de 2018.
FRANCISCO ROSINEI PINTO
Prefeito Municipal
 
CONTRATO
Unidade Administrativa Serviço de Saúde
Contrato nº 002 / 2018
Data de Assinatura 15 / 01 / 2018
Vigência 15 / 01 / 2018 A 31 / 12 / 2018
Processo de Licitação nº 006 / 2018
Modalidade e nº Dispensa 002 / 2018
Fundamento Legal Lei  8.666/93
Objeto Contratação de Assessoria Técnica em Processamento de Dados dos Sistemas de 

Saúde do Governo Federal (SAI/SUS e CNES). 
Contratada Camila Fernandes Teixeira – MEI
CNPJ 12.015.464/0001-50
Valor Global R$7.800,00 ( sete mil e oitocentos reais ).

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018 – DISPENSA Nº 003/2018
Considerando o PARECER favorável da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso, Estado de Minas Gerais e demais expedientes contidos no Processo em epígrafe, nos termos 
do Artigo 23, Inciso I e II e Artigo 24, Incisos I, II, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas Alterações, 
RATIFICO a Dispensa de nº 003/2018, referente ao Processo nº 007/2018, ficando autorizado a 
contratação com a Empresa Vigilarme Monitoramento Ltda – ME, para Locação de Sistema de 
Alarme Monitorado 24 Horas nas Escolas Municipais.

Publique-se.
Dom Viçoso, 15 de Janeiro de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Unidade Administrativa Serviço de Educação
Contrato nº 003 / 2018
Data de Assinatura 15 / 01 / 2018
Vigência 15 / 01 / 2018  A  31 / 12 / 2018
Processo de Licitação nº 007/ 2018
Modalidade e nº Dispensa 003 / 2018
Fundamento Legal Lei 8.666/93
Objeto Locação de Sistema de Alarme Monitorado 24 Horas nas Escolas Municipais.
Contratado VigiLarme Monitoramento Ltda – ME.
CNPJ 06.349.763/0001-29
Valor Global R$ 3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta reais).

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2018 - DISPENSA Nº 004/2018
Considerando o PARECER favorável da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso, Estado de Minas Gerais e demais expedientes contidos no Processo em epígrafe, nos termos 
do Artigo 23, Inciso I e II e Artigo 24, Incisos I, II e IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações, Ratifico a Dispensa de nº 004/2018, referente ao Processo nº 008/2018, ficando autorizado 
a Locação do Sistema de PABX da Firma Primtel Telecomunicações e Comércio Ltda, CNPJ nº 
25.182.015/0001-49, no valor de R$ 6.420,00 ( seis mil quatrocentos e vinte reais).

PUblique-se.
Dom Viçoso, 15 de Janeiro de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Unidade Administrativa Serviço de Administração Financeira
Contrato nº 004 /  2018
Data de Assinatura 15 / 01 / 2018
Vigência 15 / 01 / 2018 A 31 / 12/ 2018
Processo de Licitação nº 008 / 2018
Modalidade e nº Dispensa 004 / 2018
Fundamento Legal Lei  8.666/93
Objeto Locação do Sistema de PABX
Contratada Primtel Telecomunicações e Comércio Ltda.
CNPJ 25.182.015/0001-49
Valor Estimado R$ 6.420,00 ( seis mil quatrocentos e vinte reais).
Dotação Orçamentária 2.2.0.04.123.002.2.0008 - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2018 – DISPENSA Nº 005/2018
Considerando o PARECER favorável da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso, Estado de Minas Gerais e demais expedientes contidos no Processo em epígrafe, nos termos 
do Artigo 23, Inciso I e II e Artigo 24, Incisos I, II e IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções, RATIFICO a Dispensa de nº 005/2018, referente ao Processo nº 009/2018, ficando autorizado 
a contratação da Empresa AGIT Soluções Ambientais Ltda. –ME,  CNPJ:08.774.904/0001-86,  para 
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico através de incineração e destinação 
final dos resíduos sólidos dos Serviços de Saúde do Município.

Publique-se.
Dom Viçoso, 15 de Janeiro de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Unidade Administrativa Serviço de Saúde
Contrato nº 005 / 2018
Data de Assinatura 15 /01 / 2018
Vigência 15 /01 / 2018 A 31/ 12 / 2018
Processo de Licitação nº 009 / 2018
Modalidade e nº Dispensa 005 / 2018
Fundamento Legal Lei  8.666/93
Objeto Contratação com Empresa para coleta, transporte, tratamento térmico através de 

incineração e destinação final dos resíduos sólidos dos Serviços de Saúde do Município.
Contratada AGIT Soluções Ambientais LTDA- ME
CNPJ 08.774.904/0001-86
Valor Estimado R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais).

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 – DISPENSA Nº 006/2018
Considerando o PARECER favorável da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso, Estado de Minas Gerais e demais expedientes contidos no Processo em epígrafe, nos 
termos do Artigo 23, Inciso I e II e Artigo 24, Incisos I, II e IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, RATIFICO a Dispensa de nº 006/2018, referente ao Processo nº 010/2018, ficando 
autorizado a contratação da Empresa Controlle Assessoria S/S Ltda,  CNPJ: 17.426.757/0001-44,  
para prestação de serviços na área de gestão de frotas, contemplando a assessoria para compra 
de peças automotivas.

Publique-se.
Dom Viçoso, 15 de Janeiro de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Unidade Administrativa Serviço de Administração Financeira
Contrato nº 006 / 2018
Data de Assinatura 15 /01 / 2018
Vigência 15 /01 / 2018 A 15/ 09 / 2018
Processo de Licitação nº 010 / 2018
Modalidade e nº Dispensa 006 / 2018
Fundamento Legal Lei  8.666/93
Objeto Contratação de Empresa para prestação de serviços na área de gestão de frotas, 

contemplando a assessoria para compra de peças automotivas.
Contratada Controlle Assessoria S/S Ltda
CNPJ 17.426.757/0001-44
Valor Estimado R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 011 / 2018 - DISPENSA DE Nº 007 / 2018
Considerando o PARECER favorável da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso, Estado de Minas Gerais e demais expedientes contidos no Processo em epígrafe, nos termos 
do Artigo 23, Inciso I e II e Artigo 24, Incisos X, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
RATIFICO a Dispensa de nº 007/2018, referente ao Processo nº 011/2018, ficando autorizado a 
contratação com a senhora Maria das Graças Silvério Morais, CPF nº 027.962.716-50,  para a 
locação do imóvel para depósito do lixo doméstico deste município.

Publique-se.
Dom Viçoso, 15 de Janeiro de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Unidade Administrativa Serviço de Obras e vias públicas
Contrato nº 007 / 2018
Data de Assinatura 15 /01 / 2018
Vigência 15 /01 / 2018 A 31/ 12 / 2018
Processo de Licitação nº 011 / 2018
Modalidade e nº Dispensa 007 / 2018
Fundamento Legal Lei  8.666/93
Objeto Locação de uma área de 10.000 m² (dez mil metros quadrados), que se destinará 

exclusivamente para abrigar o aterro sanitário e depósito da coleta de lixo doméstico e urbano do 
Município

Contratada Maria das Graças Silvério Morais
CPF 027.962.716-50
Valor R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Veículos e instalações provisórias devem manter 
distância segura da rede. Cuidados também devem 
ser tomados com riscos de choque com fios elétricos 

partidos nas ruas
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São Lourenço e Geral

DARCI APARECIDO  DA SILVA  
Darci Aparecido da 

Silva nasceu em São Lou-
renço a 1º de junho de 
1941.

Era filho de Braz José 
da Silva e Rita Pereira da 
Silva. Sua infância decor-
reu feliz entre os irmãos 
Carmélia, Célio, Gilberto, 
Eunice e Dirceu. Frequen-
tou a Escola Paroquial 
Nossa Senhora de Fátima, 
onde concluiu a 4ª série e 
no Colégio Estadual Prof. 
Mário Junqueira Ferraz 
terminou o 1º grau.

Muito jovem, começou 
a trabalhar. Seu pai Braz 
José da Silva e Moacyr 
Guimarães eram proprie-
tários do Armazém Fede-
ral, casa que na época 
dominou o comércio de 
gêneros alimentícios, ar-
marinho, fazendas e pro-
dutos agro¬pecuários, no 
Bairro Nossa Senhora de 
Fátima.

O balcão, foi a grande 
“Escola de Comércio” que 
preparou para a vida os 
filhos de Cici Guimarães  e 
Braz Silva, ensinando-lhes 
que honestidade e traba-
lho são as grandes virtu-
des do homem. Aprende-
ram a ter responsabilidade 
e disciplina, bases sólidas 
para o bem viver.

Darci gostava de es-
portes. Dedicou-se ao 
futebol, jogando no antigo 
“Federal Futebol Clube.”. 
Conquistou troféus e me-
dalhas,  e as guardou 
com carinho. Em 1968 
recebeu honroso convite 
para integrar o quadro do 
América Futebol Clube do 
Rio de Janeiro. Sentiu-se 
lisonjeado, mas recusou 
o convite.

Certamente, traçara 
novos planos para sua 
vida. O amor já era pre-
sença em seu coração e o 
que importava no momen-
to era seu casamento com 
Maria Aparecida Fonseca 
Silva, realizado a 1º. de 

junho de 1968, quando 
comemorava seu 27º ani-
versário. 

Desta união duas fi-
lhas foram seu grande 
orgulho: Simone e Cín-
tia e suas netas Isabela, 
Amanda e Camila seus 
grandes amores.Em 1979, 
a família mudou-se para o 
Bairro São Lourenço Ve-
lho. Montaram uma casa 
comercial.

Darci era um homem 
alegre, inteligente, co-
municativo, brincalhão e 
dono de um carisma es-
pecial que atraia amigos 
sinceros e duradouros. 
Ciente das necessidades 
do Bairro iniciou um traba-
lho junto às autoridades 
pela melhoria da saúde, 
cultura, lazer e educação. 
Conseguiu, em pouco 
tempo, construir a sede 
da Associação dos Mora-
dores e Posto de Saúde. 
Tornou-se então  uma das 
pessoas mais queridas da 
comunidade.

Darci foi funcionário da 
Prefeitura Municipal - che-
fe da fiscalização -  tendo 
feito um ótimo trabalho. 
Foi fiscal do DSU (De-
partamento de Serviços 
Urbanos), do Mercado 
Municipal, feiras livres  e 
festa do Padroeiro.

Elegeu-se vereador 
para a gestão 1989-1992. 
Reeleito em 1993-1996, 
participou com eficiência 
da Comissão que elabo-
rou a Lei Orgânica Muni-
cipal, seu grande orgulho.
Em 1997, concorreu como 
Vice-Prefeito na chapa do 
Dr. Orestes Silvestrini para 
Prefeito.

A 23 de novembro de 
1996 foi condecorado pela 
Academia de Letras e Ci-
ências de São Lourenço 
com a Comenda do Mérito 
Administrativo.

A onze de agosto de 
1998, sofreu infarto após 
estafante serviço na festa 

de São Lourenço. Recu-
perou-se, porém proble-
mas renais levaram-no a 
sessões de Hemodiálise 
na Nefroclínica Circuito 
das Águas. Mesmo doen-
te e debilitado jamais se 
deixou abater. Era com 
seu eterno sorriso maroto 
que enfrentava a doença. 
Tinha uma palavra cari-
nhosa para todos; jamais 
deixou de contar seus 
“causos” de pescador e 
de fazer piadinhas. Era a 
alegria de um lugar onde 
a dor e a desesperança 
sempre se fazem pre-
sentes.

Esperava ansioso o 
“transplante do amor”, 
como dizia. Cidinha pre-
parava-se para doar-lhe 
um rim e com este gesto 
devolver-lhe a saúde e 
assegurar para sempre a 
felicidade de seu lar.

Mas, Deus tinha outros 
planos para ele... Levou-o, 
então, a onze de junho de 
1999 aos cinquenta e oito 
anos. Darci foi um homem 
simples e idealista que fez 
do trabalho sua bandeira e 
da honestidade seu lema 
de vida.

A dezoito de fevereiro 
de 2004, no Centro de 
Saúde de São Lourenço 
Velho uma placa tornou-se 
a lembrança viva de sua 
dedicação, homenagem 
dos moradores do bairro 
e da Administração Muni-
cipal. Nada mais justo.

Darci Aparecido Silva, 
Vereador, Funcionário Pú-
blico e Comerciante, era 
humilde e despretensio-
so; jamais se envaideceu 
com elogios ou honrarias. 
Escreveu com amor uma 
página de nossa história.

Pesquisando seus fei-
tos, posso resumir seus 
cinquenta e oito anos de 
vida numa simples frase: 
Darci foi um verdadeiro 
homem e uma grande 
presença!

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Fapemig recebe inscrições para chamadas 
de fomento a ciência, tecnologia e 

inovação
Programa de Capacitação de Recursos Humanos e Pro-
grama Pesquisador Mineiro somam, juntos, aporte de 

aproximadamente R$ 10 milhões
O Governo de Mi-

nas Gerais, por meio 
da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Es-
tado de Minas Gerais 
(Fapemig), informa a 
abertura de duas cha-
madas: Programa de 
Capacitação de Recur-
sos Humanos (PCRH) 
e Programa Pesqui-
sador Mineiro (PPM). 
Juntas, elas somam o 
aporte de cerca de R$ 
10 milhões a serem in-
vestidos no fomento da 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I) para 
o estado.

A primeira destina-
se ao Programa de Ca-
pacitação de Recursos 
Humanos (PCRH), que 
se destina a promover 
a formação e a capa-

citação do servidor ou 
empregado das insti-
tuições públicas esta-
duais, em atividades 
de pesquisa e inovação 
científica e tecnológica, 
por meio da concessão 
de bolsas de mestrado 
e doutorado.

Nesta chamada, 
especificamente, o 
apoio financeiro será 
da ordem de R$ 1,5 
milhões, divididos em 
bolsas para candidatos 
ao mestrado e ao dou-
torado. As inscrições já 
começaram, por meio 
do sistema Everest, 
e vão até o dia 19 de 
fevereiro de 2018. 

A outra oportuni-
dade - o Programa 
Pesquisador Minei-
ro - é dedicada aos 

pesquisadores ou tec-
nólogos, vinculados a 
Instituições de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
(ICTs), que promovam 
projetos de pesquisa 
científica, tecnológica 
ou de inovação e sejam 
coordenados por pes-
quisadores vinculados 
a ICTs mineiras.

O apoio para esta 
modalidade será de 
R$ 8 milhões, divididos 

em cotas de acordo 
com cada proposta. 
As inscrições serão 
recebidas, eletronica-
mente, pela Fapemig, 
até o dia 7 de março 
de 2018. 

Outras informa-
ções:

Assessoria de Co-
municação da Fape-
mig

(31) 3280-2106

Não se vacinar é a principal razão da 
ocorrência de casos de febre amarela

Diante da confirmação 
de 11 casos de febre ama-
rela em Minas Gerais, no 
período de julho de 2017 
até o momento, a Secreta-
ria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES-MG) 
intensifica as ações de con-
trole da doença nas regiões 
com os casos confirmados 
e orienta à toda população 
do estado sobre a impor-
tância da vacinação e pede 
atenção especial do público 
masculino, que se vacine.

Entre as ações defini-
das para controlar a febre 
amarela nas áreas rurais 
e manter a incidência zero 
de febre amarela urbana, 
destacam-se as campa-
nhas educativas sobre a 
necessidade de vacinação, 
ampliação dos horários de 
vacinação nas unidades de 
saúde, a vacinação casa 
a casa na zona rural dos 
municípios com casos con-
firmados ou com epizootias 
(morte de primatas) confir-
madas para a febre amarela 
e o aumento no número 
de equipes de saúde nas 
regiões e também parceria 
entre as áreas de Atenção 
Primária e Vigilância em 
Saúde.

Segundo a diretora de 
Políticas de Atenção Pri-
mária à Saúde da SES-MG, 
Mayla Magalhães, essa 
parceria tem possibilitado 
a identificação das pessoas 
não vacinadas, checagem 
do cartão e atualização da 
vacina.

“Especificamente neste 
momento de enfrentamen-
to da febre amarela, es-
sas áreas disponibilizam o 
diagnóstico situacional que 
permite a localização da 
população que ainda não 
está vacinada. Os agentes 
comunitários de saúde têm 
papel importante na criação 
do vínculo e nas relações 
de confiança com a po-
pulação, pois fazem parte 
da comunidade e estão 
diariamente na rotina do 
município”, diz.

Ainda de acordo com a 
diretora, “os agentes comu-
nitários de saúde realizam 

visitas domiciliares, fazen-
do o acompanhamento 
dos cartões de vacina e 
prestando orientações à 
população, no intuito de 
mobilizá-las para as ações 
de prevenção e controle da 
doença.  As informações 
coletadas durante as visitas 
domiciliares possibilitam, 
também, que as equipes de 
Atenção Primária planejem 
suas ações e adotem as 
medidas efetivas no enfren-
tamento à febre amarela”, 
explica Mayla.

Essas e todas as outras 
ações desempenhadas 
pelo Estado desde a primei-
ra notificação da doença, 
em janeiro de 2017, con-
tribuíram para que Minas 
Gerais alcançasse a atual 
cobertura vacinal de 81%, 
índice superior ao registra-
do no mesmo período de 
2016, que era de 47%.

Esse aumento coopera 
diretamente para o controle 
da ocorrência da doença, 
mas o subsecretário de 
Vigilância e Proteção à 
Saúde, Rodrigo Said, res-
salta que mesmo com essa 
cobertura, ainda há mais de 
3,6 milhões de pessoas não 
vacinadas no estado. 

“Temos um grande tra-
balho pela frente para al-
cançarmos a cobertura 
ideal de 95% de pessoas 
vacinadas. As estatísticas 
apontam uma cobertura 
menor entre indivíduos do 
sexo masculino, entre 15 e 
59 anos. Apesar de todos 
os esforços realizados ao 
longo de 2017, ainda temos 
o desafio de aumentar essa 
cobertura em nosso estado, 
pois o vazio vacinal é o 
principal responsável pela 
ocorrência de casos. É 
extremamente necessário 
intensificar a vacinação 
em todos os municípios, 
principalmente nas áreas 
rurais”, afirma.

Imunização
Atualmente o estado 

está abastecido com mais 
de um milhão de doses da 
vacina, que já faz parte do 
Calendário Nacional de Va-
cinação. A vacina é indicada 

para crianças a partir de 9 
meses e jovens e adultos 
com até 59 anos de idade.  

Atualmente, a cobertura 
vacinal acumulada de febre 
amarela em Minas Gerais 
está em torno de 81%, con-
tudo a meta é alcançar a 
cobertura de 95%. Ainda há 
uma estimativa de 3.615.129 
não vacinados, principal-
mente na faixa-etária de 15 
a 59 anos, que também foi 
a mais acometida pelo surto 
em 2017.

As regionais com menor 
taxa de vacinação são Pou-
so Alegre, no Sul de Minas 
(66,6%), São João del-Rei, 
no Centro Sul (69,1%) e 
Ponte Nova, no Leste (71%). 
Além disso, há 342 municí-
pios mineiros que não atin-
giram a meta vacinal.

Alguns destes estão com 
a cobertura abaixo dos 40%, 
como Bias Fortes (regio-
nal de Juiz de Fora) com 
34,5%; Aiuruoca (regional 
de Varginha) com 35,8%, 
Santana do Jacaré (regional 
de Divinópolis) com 36,8, 
Pocrane (regional de Ma-
nhumirim) com 37,3% e 
Formoso (regional de Unaí) 
com 39,9%.

Casos em Minas
De junho de 2017 até o 

momento, foram confirma-
dos 11 casos da doença no 
estado (Brumadinho, Nova 
Lima, Carmo da Mata, Mar 
de Espanha, Barra Longa e 
Mariana). Destes casos, 9 
evoluíram para óbito. Cerca 
de 90% das mortes ocorre-

ram em pessoas do sexo 
masculino, com idade en-
tre 33 a 51 anos.

Saiba mais sobre a 
doença em: www.saude.
mg.gov.br/febreamarela

Outras ações
O Governo de Minas 

Gerais apoia aos municí-
pios na investigação dos 
casos e nas ações de 
mobilização da população; 
no controle e intensificação 
da vacinação, com priori-
zação das populações de 
áreas rurais e silvestres, 
e a notificação e inves-
tigação, em até 24h, de 
todos os casos humanos 
suspeitos notificados.

No dia 5 de janeiro foi 
realizado uma reunião en-
tre o governador Fernando 
Pimentel e os secretários 
estaduais da Saúde, Sávio 
Souza Cruz, do Meio Am-
biente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Germano 
Vieira, e de Governo, Odair 
Cunha, para definir as 
ações de enfrentamento, 
controle e prevenção à fe-
bre amarela no Estado.

Na ocasião ficou acor-
dado a liberação de recur-
sos para a vigilância nas 
áreas com casos humanos 
confirmados de febre ama-
rela e a ampliação de cam-
panhas educativas sobre a 
necessidade da vacinação. 
O Estado também solici-
tou ao Governo Federal o 
repasse de recursos finan-
ceiros e um novo estoque 
de doses da vacina.

Apesar da elevação da cobertura vacinal, ainda há mais de 3,6 
milhões de pessoas que não se vacinaram em Minas Gerais
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RECEITA

Joãozinho

Irritado com seus alunos, o 
professor lançou um desa-
fio. - Aquele que se julgar 
burro, faça o favor de ficar 
de pé. Todo mundo conti-
nuou sentado. Alguns minu-
tos depois, Joãozinho se le-
vanta. - Quer dizer que você 
se julga burro? - Perguntou 
o professor,indignado. - 
Bem, para dizer a verdade, 
não! Mas fiquei com pena 
de ver o senhor aí, em pé, 
sozinho!!!

Adivinhas

Porque o louco toma banho 
com o chuveiro desligado? 
Por que ele comprou um 
shampoo para cabelos se-
cos!

Sogras 

O cara voltava do enterro de 
sua sogra, quando ao pas-
sar por um Prédio em obras 
um tijolo caiu lá de cima e 
quase acertou a cabeça 
dele.... O homem olhou pra 
cima e gritou: - Já chegou aí, 
sua desgraçada!!! E ainda 
continua com má pontaria!

PIADA

CRUZADAS

mistura fique homogê-
nea. Se desejar, leve 
ao freezer por algumas 
horas antes de servir. 
Pessoalmente eu gosto 
da textura cremosa e 
congelada logo que sai 
do liquidificador!

* A gente sabe que, além 
do famigerado #Projeto-
Verão, a estação mais 
quente do ano pede por 
pratos diferentes. Recei-
tas mais leves, refres-
cantes e que não sejam 
um peso no estômago. 
Desde saladas até sor-
vetes, o segredo é apro-
veitar os ingredientes 
que têm personalidade 
já in natura, o que facilita 
muito o processo todo de 
cozinhar.
  Por isso, nada melhor 
que apostar em receitas 
que sejam leves, refres-
cantes e abusem dos in-
gredientes da estação.

Frozen Yogurt de 
Manga com Morango

Ingredientes:

1 copo de iogurte na-
tural
8 morangos, lavados e 
sem as folhas, conge-
lados
1/2 manga média pica-
da, congelada
1 colher (sopa) de mel 
ou a gosto

Modo de Preparo:

Coloque todos os ingre-
dientes no liquidificador 
e bata bem até que a 

ESP-MG vai expandir formação dos trabalhadores do SUS
Em 2018 a instituição irá ampliar a oferta de cursos em Minas Gerais. 

No ano passado foram qualificados mais de 2.300 profissionais
Em 2017, o Governo do Esta-

do de Minas Gerais, por meio da 
Escola de Saúde Pública do Es-
tado de Minas Gerais (ESP-MG), 
apostou na ampla qualificação 
dos trabalhadores do Sistema 
Único de Saúde (SUS) do estado, 
com cursos de nível técnico, es-
pecializações e qualificações nas 
mais diversas áreas da Saúde 
Coletiva.

Ao todo, mais de 2.300 alunos 
passaram pelas salas de aulas, 
laboratórios e auditórios da es-
cola, participando de cursos, 
oficinas, seminários, mesas-
redondas e debates, promovidos 
por uma equipe de referência na 
formação em saúde pública.

Nessas diversas ações edu-
cativas foram abordados temas 
como regionalização no SUS, 
comunicação e saúde, controle 
social, direito sanitário, atenção 
primária à saúde, apoio institu-
cional, saúde mental, educação 
permanente em saúde, as bases 
da saúde coletiva e da formação 
de técnicos em enfermagem e 
saúde bucal, direitos humanos, 
gestão hospitalar, dentre outros.

Para o diretor-geral da ESP-
MG, Edvalth Rodrigues Pereira, 
o compromisso continua sendo 
fortalecer o SUS por meio da edu-
cação e do compartilhamento de 
conhecimentos e saberes. “Jun-
tamente com os trabalhadores 
da escola, nos esforçamos para 
ofertar ações de qualidade para 
o maior número de profissionais 
do SUS”, diz.

Potências
Na modalidade de cursos 

livres foram ofertadas qualifica-
ções de curta duração em 18 
temáticas dentro de uma única 
ação educativa denominada 
“Cursos Livres: constituindo 
potências para o trabalho no 
SUS”.

Os temas dessas qualifi-
cações foram relacionados ao 
campo da Saúde Pública e sua 
interface com outros campos, 
totalizando cerca de 600 vagas 
direcionadas a trabalhadores 
do SUS, com qualquer nível de 
formação, que atuam em Minas 
Gerais.

Essa oferta foi totalmente 
criada e implementada por do-
centes da própria escola em 
parcerias com outros profissio-
nais e instituições, a exemplo da 
Secretaria de Direitos Humanos, 
Participação Social e Cidadania 
do Estado de Minas Gerais 
(Sedpac-MG), com o objetivo 
de ampliar o alcance das ações 
da ESP-MG a partir de temas 
considerados relevantes para o 
SUS e de domínio da equipe da 
instituição.

“Esta ação foi a concretiza-
ção desse esforço conjunto da 
equipe da ESP-MG. Ver as salas 
e os corredores cheios de alunos 
é sempre muito satisfatório e me 
faz acreditar em uma escola que 
cumpre sua missão para o SUS 
em Minas Gerais”, destaca o 
diretor-geral.

Ofertas permanentes
A escola segue ofertando 

pós-graduação lato sensu em 
Saúde Pública, além das espe-
cializações em Comunicação 
e Saúde e Direito Sanitário. 
Para a ESP-MG, a formação 
de sanitaristas e especialistas 
em temas de referência para a 
Saúde Coletiva continua sendo 
um de seus objetivos.

A formação de base dos 
profissionais de saúde ainda 
requer complementação e as 
especializações ofertadas pela 
escola apresentam os principais 
fundamentos do campo da Saú-
de Coletiva e o arcabouço teó-
rico que sustenta a construção 

de um sistema público de saúde 
universal no Brasil.

Além dos cursos de pós-gra-
duação, a formação de técnicos 
em saúde bucal e enfermagem 
tem sido uma oferta já tradicio-
nal da ESP-MG, que reitera o 
compromisso com profissionais 
de nível médio.

Educação   
Em 2017, a Escola realizou 

diversas ações educativas, que 
têm como característica principal 
buscar responder às necessida-
des existentes nos contextos de 
trabalho dos profissionais e de 
vida de usuários do SUS.

Nesse sentido foram realiza-
das as Oficinas de Vigilância e 
Promoção à Saúde em Áreas de 
Reforma Agrária, ação elaborada 
e desenvolvida em parceria com 
Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais (SES-MG) e 
com as lideranças de movimen-
tos populares; o Curso de Qua-
lificação de Conselheiras e Con-
selheiros Municipais de Saúde, 
desenvolvido e implementado 
em conjunto com o Conselho Es-
tadual de Saúde de Minas Gerais 
(CES-MG); o Atualiza Hosp e o 
curso de qualificação em Saúde 
Mental, ambos em parceria com 
a Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais (Fhemig).

Espaço para o aluno-traba-
lhador

Uma reinvindicação antiga 
dos alunos, docentes e orienta-
dores da escola foi atendida em 
2017, com a criação de um es-
paço de convivência, de estudo 
e de trabalho na sede. Esse es-
paço conta com computadores, 
mesa de reunião, sofá e acesso 
à internet.

O acolhimento ao aluno e a 
promoção de locais de convi-
vência e de encontro são con-
siderados pela equipe da ESP 

como forma de reafirmar que 
saberes são compartilhados não 
apenas nos ambientes formais 
de aprendizagem, mas também 
em momentos informais.

Perspectivas para 2018
Em 2018, ano em que com-

pletará 72 anos, a ESP-MG 
prevê para o primeiro semestre 
o início da segunda turma da 
especialização em Atenção a 
Usuários de Drogas no SUS 
e a Qualificação de Agentes 
Comunitários de Saúde, com a 
previsão de qualificação de mais 
de 3.000 agentes que atuam 
nas regiões Norte e Nordeste 
do estado.

Ainda neste ano, a escola 
irá promover seminário sobre 
Migração e Saúde, os ciclos 
formativos sobre Violência e 
Saúde, em parceria com o Insti-
tuto de Pesquisa Rene Rachou 
(Fiocruz Minas), a qualificação 
de coordenadores da Atenção 
Primária à Saúde (APS) dos 
853 municípios mineiros, além 
de profissionais do nível central 
e regional da SES-MG e o Curso 
de Qualificação de Profissionais 
da APS para Realização de Teste 
Rápido de HIV, Sífilis e Hepatites 
B e C.

Também em 2018, a escola 
mantém sua produção editorial 
com lançamento da cartilha 
sobre Vigilância e Promoção da 
Saúde em áreas de Reforma 
Agrária, da cartilha “Cuidando da 
gestante e do bebê”, em parceria 
Serviço Voluntário de Assistência 
Social (Servas), do livro “Cami-
nhando contra o vento: cuidado e 
cidadania na atenção a usuários 
de drogas no SUS”, com textos 
de alunos e docentes e manten-
do a publicação semestral da 
Revista Gerais, juntamente com 
os órgãos do Sistema Estadual 
de Saúde.

Lei estabelece critérios para atendimento em caso 
de acidentes ambientais

Minas Gerais passou a ter 
uma nova regra para reduzir os 
impactos dos acidentes ambientais 
envolvendo o transporte de cargas 
perigosas nas rodovias e ferrovias 
que cortam o estado. Sancionada 
no início deste mês de janeiro pelo 
governador Fernando Pimentel, a 
Lei 22.805 estabelece medidas que 
devem ser adotadas imediatamente 
após acidentes com produtos ou 
resíduos perigosos.

As providências visam proteger 
o meio ambiente, além de garantir 
a segurança da população e dar 
mais celeridade na liberação do 
tráfego nos locais de acidente.

Dentre as medidas previstas na 
nova legislação destaca-se que os 
transportadores de produtos e resí-
duos perigosos estão obrigados a 
manter, diretamente ou por meio de 
empresa especializada, serviço de 
atendimento emergencial capaz de 
iniciar as primeiras ações em até duas 
horas da ocorrência do acidente.

“Sabemos dos problemas ge-

rados com a interdição de uma 
rodovia devido a um acidente en-
volvendo produtos e resíduos pe-
rigosos, mas temos que trabalhar 
com a segurança da população 
e, por isso, é necessário fechar. 
Deste modo, trazer a obrigação 
legal do início dos trabalhos em 
duas horas, a contar do horário 
do acidente, foi essencial”, diz a 
superintendente de Controle e 
Emergência Ambiental da Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, 
Fabiana Gonçalves Moreira.

Outra obrigação dos transpor-
tadores é disponibilizar no local do 
sinistro os recursos apropriados 
para desobstrução da via e iniciar 
os procedimentos para transbor-
do, inertização, neutralização e 
demais métodos físicos, químicos 
e físico-químicos de mitigação.

Também devem ser provi-
denciadas a limpeza do local e 
a remoção dos veículos, em até 
quatro horas da ocorrência do aci-

dente, em casos registrados nas 
regiões metropolitanas e, em até 
oito horas, nas demais localidades 
do Estado.

O início das ações de remoção 
dos resíduos e de descontamina-
ção do ambiente do entorno do lo-
cal do acidente deve ser realizado 
em até 24 horas após a conclusão 
das atividades emergenciais.

“A definição dessas medidas 
visa reduzir eventuais danos am-
bientais gerados pela exposição 
dos produtos perigosos no solo, 
no ar e, principalmente, em corpos 
hídricos que possam existir nas 
proximidades do local de ocorrência 
do acidente”, ressalta Fabiana.

A lei também prevê que os 
transportadores de produtos e re-
síduos perigosos estão obrigados 
a possuir um Plano de Ação de 
Emergência (PAE), que conterá 
responsabilidades, diretrizes e 
procedimentos técnicos adminis-
trativos a serem adotados em caso 
de acidente ocorrido no transporte 

desse tipo de carga.
O documento deve conter ainda 

informações capazes de propiciar 
respostas rápidas e eficientes a 
situações emergenciais. As em-
presas transportadoras deverão, 
também, disponibilizar plantão de 
atendimento 24 horas para aciona-
mento imediato em caso de aciden-
tes e emergências ambientais.

Outra novidade na legislação é 
que as multas ambientais aplicadas 
por infrações decorrentes de aciden-
tes com produtos ou resíduos peri-
gosos serão destinadas ao órgão 
ambiental estadual competente, e 
serão aplicadas em atividades de 
prevenção e atendimento a aciden-
tes e emergências ambientais no 
Estado de Minas Gerais.

O prazo para que os trans-
portadores, contratantes ou 
expedidores de produtos e re-
síduos perigosos se adequem à 
Lei é de até 180 dias, a partir da 
publicação da norma, ocorrida 
no dia 2 de janeiro.


