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Campeonato Fest Hand São
Lourenço 2018

Campeonato de Handebol aconteceu no fim de semana e contou
com mais de mil atletas
No último fim de semana
aconteceu, nos dias 12,13 e
14, em São Lourenço, o Fest
Hand 2018. A grande final foi
disputada na terça-feira, dia
16.
O campeonato de handebol recebeu cerca de 1.056
atletas de 66 equipes de diversas cidades e estados, mais
centenas de técnicos, familiares e torcedores que acompanharam os times. Foram 113
jogos, divididos nas categorias
mirim, infantil, cadete, juvenil e
adulto , que aconteceram na
Ilha Antônio Dutra.
São Lourenço foi campeão
nas categorias Adulto feminino

Foto: Divulgação Evento

e masculino, Cadete Masculino
e Infantil Feminino. Além de
vice-campeão na categoria
Mirim Feminino.
O Festival de Handebol de
São Lourenço é um grande
evento esportivo-social intermunicipal, que visa promover a
integração, saúde e adesão à
prática esportiva em grupo.
Foi criado há 14 anos pelo
técnico Jaime Carlos. Hoje o
campeonato é organizado pelo
Chininha, com o objetivo de
promover um intercâmbio entre
times e divulgar cada vez mais
as equipes tradicionais de São
Lourenço.
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Unimed Circuito das Águas
comemora aniversário de 30
anos e Dia do Médico

Evento aconteceu em São Lourenço e reuniu diversos dirigentes das Unimeds do Sul de Minas

No último dia 05 de outubro,
no Espaço HSM do Country
Clube de São Lourenço, a
Unimed Circuito das Águas
comemorou duas importantes
datas para a cooperativa: o
aniversário de 30 anos de
fundação, completados em 09
de julho de 2018, e o Dia do
Médico - 18 de outubro.
O evento contou com a
presença de personalidades
do Sistema Cooperativista
mineiro, como o Presidente
da Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais Ronaldo Scucato e do
Sistema Unimed nacional e
estadual. Mais cedo, na tarde
do mesmo dia, os dirigentes e
gerentes das Unimeds associadas à Intrafederativa Sul de
Minas participaram de reuniões
ordinárias promovidas em São
Lourenço, com o apoio da

Unimed Circuito das Águas no
Centro de Treinamento e Educação Corporativa da Unimed
e em um hotel local.
Na festa estiveram presentes também dirigentes e gerentes das Unimeds do Sul de
Minas, o Assessor da Unimed
Aeromédica Délio Pereira dos
Santos e Paulo Rangel, Diretor
de Desenvolvimento e Responsabilidade Social da Faculdade
Unimed e Presidente da Unimed São João Del Rei. Entre
os convidados locais, estavam
presentes a Prefeita de São
Lourenço Célia Cavalcanti e o
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas e Associação
Comercial e Industrial de São
Lourenço, Wagner Mancilha
Junior, além de representantes
da imprensa e de empresas
clientes e parceiras.
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Chamadas
Brasil possui maior índice de
aprovação em transplantes de
órgãos
Página 02

MEC participa de evento
que discute o impacto da
educação na economia do
país
Página 02

Mais da metade dos jovens
acompanhados no SUS têm
alimentação inadequada
Página 04

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA

Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de
terça a sexta-feira

35-3332-1008

Diretoria da Unimed Circuito das Águas

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Atos e Gerais

EDITAL DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA
O Oficial Substituto do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Andrelândia, Estado de Minas Gerais, faz público para ciência das partes
interessadas, em cumprimento ao disposto no artigo 216-A da Lei 6.015/73 e
1.018-F, do Provimento nº 260/CGJ/2013 (Código de Normas), que Joaquim
de Almeida, brasileiro, produtor rural, CPF: 339.760.666-72, RG: M-6.010.808SSP/MG, casado sob o regime da comunhão de bens com Fátima Aparecida
de Almeida, brasileira, do lar, CPF: 063.427.266-71, RG: M-6.034.568-SSP/MG,
residentes na zona rural desta cidade, depositou em Cartório, nesta cidade e
Comarca de Andrelândia/MG, à Rua Joaquim José de Andrade Carvalho, nº
280, um requerimento de Usucapião Administrativa de um terreno rural com
área de 13,09 ha. no lugar denominado “Sítio Cachoeira II”, com os seguintes
limites: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas
N 7.586.730,500m e E 568.062,300m; situado em divisa com Ovídio Antônio
Pires e Antônio José da Silva, deste segue por cerca, com azimute 47°38’33” e
distância de 46,011m até o vértice V2, de coordenadas N 7.586.761,500m e E
568.096,300m, situado ; deste segue , com azimute 93°00’14” e distância de
66,792m até o vértice V3, de coordenadas N 7.586.758,000m e E 568.163,000m,
situado ; deste segue , com azimute 116°59’45” e distância de 178,443m até o
vértice V4, de coordenadas N 7.586.677,000m e E 568.322,000m, situado em
um canto de cerca, confrontando com João Targino de Almeida; deste segue
por cerca a baixo, com azimute 186°57’21” e distância de 462,404m até o
vértice V5, de coordenadas N 7.586.218,000m e E 568.266,000m, situado no
córrego, confrontando com Agrotora Reflorestamento; deste segue por córrego
a cima, com azimute 272°38’33” e distância de 130,138m até o vértice V6, de
coordenadas N 7.586.224,000m e E 568.136,000m, situado no córrego, confrontando com José Tartino de Almeida; deste segue por córrego a cima, com
azimute 306°08’07” e distância de 156,013m até o vértice V7, de coordenadas
N 7.586.316,000m e E 568.010,000m, situado no córrego e cerca; deste segue
por cerca a cima, com azimute 4°37’54” e distância de 396,294m até o vértice
V8, de coordenadas N 7.586.711,000m e E 568.042,000m, situado em um canto
de cerca, confrontando com Ovídio Antônio Pires; deste segue por cerca, com
azimute 46°09’05” e distância de 28,149m até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro; e 19,58 ha. no lugar denominado “Sítio Cachoeirinha”,
com os seguintes limites: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1,
de coordenadas N 7.588.083,264m e E 569.708,429m; situado em um córrego,
confrontando com Alcides Targino de Almeida e Maria de Lourdes de Almeida,
deste segue por cerca baixo, com azimute 174°42’27” e distância de 227,477m
até o vértice V2, de coordenadas N 7.587.856,757m e E 569.729,411m, deste
segue por cerca, com azimute 153°50’31” e distância de 162,388m até o vértice
V3, de coordenadas N 7.587.711,000m e E 569.801,000m, situado em uma
cerca e divisa com Benedito Targino Almeida; deste segue por cerca e córrego
a baixo, com azimute 147°42’22” e distância de 462,282m até o vértice V4,
de coordenadas N 7.587.320,224m e E 570.047,980m, situado no córrego;
deste segue por cerca, com azimute 50°32’55” e distância de 382,069m até
o vértice V5, de coordenadas N 7.587.563,000m e E 570.343,000m, situado
em um canto de cerca, confrontando com Maria de Lourdes de Almeida; deste
segue por cerca, com azimute 338°54’47” e distância de 239,108m até o vértice
V6, de coordenadas N 7.587.786,096m e E 570.256,973m, situado em um
córrego; deste segue por córrego a cima, com azimute 298°26’46” e distância
de 623,867m até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro, na
zona rural desta cidade, sendo requerida a Usucapião Extraordinária, com o
tempo de posse alegado de mais de 24 anos. Documentos à disposição dos
interessados. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação
deste, proceder-se-á o registro. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de
Andrelândia, aos 16 de outubro de 2018 (16/10/2018). Eu, Júlio César Meireles
de Andrade, Oficial Substituto do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Andrelândia-MG, digitei e assino.

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL SUBSTITUTO DO SERVIÇO
REGISTRAL PRIVATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA COMARCA
DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI,
ETC.
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA
Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao parágrafo 3º. do
Artigo 213 da Lei 10.931/2004, que ANGELA MARIA DE SOUZA FARIA, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF nº. 041.417.828-90, residente nesta
cidade, de acordo com a lei referida acima, apresentou nesta Serventia toda
documentação para RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel situado na Rua Silva
Jardim – Bairro São Lourenço Velho, nesta cidade. O Imóvel objeto da retificação encontra-se devidamente registrado na matrícula nº. 11.089 do Livro 02, de
Registro Geral desta Serventia. O requerente, acima mencionado, declara que
não houve qualquer investida em áreas de terrenos vizinhos. Assim, notifico os
confrontantes: IRENE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS E JOSÉ ORLANDO
DA SILVA NOGUEIRA, para contestar o pedido de Retificação, sendo que o
silêncio dos mesmos gerará a presunção de anuência com o pedido. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço-MG, aos 17 de outubro
de 2018. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Substituto, Serviço Registral de
Imóveis. JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA - O OFICIAL SUBSTITUTO

Ve j a c o m o p r e v e n i r
acidentes elétricos com
crianças

Dados da Associação Brasileira
de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel)
revelam que o número de mortes
causadas por acidentes elétricos
envolvendo a faixa etária de 0 a
15 anos aumentou quase 30% em
2017 em comparação com o ano
anterior. Os acidentes fatais saltaram de 72 para 93 no período.
Entre as crianças de até cinco
anos, as principais causas dos
acidentes estão em casa, onde se
espera que elas estejam protegidas. Por isso, é preciso ficar muito
atento às tomadas sem proteção,
aos fios desencapados, às extensões e às fugas de correntes de
aparelhos eletrodomésticos.
Segundo o engenheiro eletricista Demetrio Aguiar, da Cemig,
todas essas causas são muito
facilmente resolvidas. O especialista recomenda que o consumidor
utilize os protetores de tomada em
toda a casa, e não sobrecarregue
os benjamins. “Além disso, é importante que o cliente instale um
dispositivo diferencial residual.
Esse dispositivo já é obrigatório
pelas normal da ABNT desde 1997.
O equipamento protege pessoas e
animais contra o choque elétrico.
Demetrio Aguiar explica que o dispositivo detecta a fuga de corrente
e desliga o circuito imediatamente,
evitando o choque. “ Assim, mesmo
que a criança coloque o dedo ou introduza algum material na tomada,
ela estará protegida”, afirma.
Nas crianças maiores de 5 a 15
anos, os acidentes acontecem ao
tentar retirar pipas da rede elétrica,
em contatos com cercas elétricas

clandestinas, postes, grades e
varais energizados, carregador de
celular, fios desencapados e cabos
partidos na rua.
Para evitar esses tipos de acidente, Demetrio Aguiar recomenda
que as crianças nunca tentem
resgatar pipas e não utilizem cerol
e linha chilena na confecção do
brinquedo. “É fundamental que os
consumidores contratem profissionais experientes e habilitados
para a instalação de equipamentos
elétricos como a cerca elétrica”.
Demetrio Aguiar ressalta, ainda,
que os clientes precisam revisar
as instalações elétricas de suas
residências no mínimo a cada dez
anos, e não podem jamais fazer
gambiarras ou gatos. Em caso
de fios partidos na rua, a Cemig
orienta o cliente a ligar imediatamente para a Cemig no 116 e
isolar o local.
Cuidados com aparelhos e
brinquedos eletrônicos
Recentemente, as crianças têm
procurado novos tipos de entretenimento que podem oferecer risco
elétrico, como os DVD e Blu-Ray
players, videogames, videokês,
celulares e brinquedos com bateria
interna recarregável, alerta Demetrio Aguiar.
“Existe uma variedade muito
grande de brinquedos e equipamentos que despertam o interesse
das crianças, por isso os cuidados
devem começar já na hora da
escolha do presente, observando
a faixa etária indicada, a voltagem
do equipamento e outras questões
ligadas à segurança”, alerta o especialista.
Fonte: Cemig
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B r a s i l p o s s u i m a i o r MEC participa de evento que
índice de aprovação em discute o impacto da educação
na economia do país
transplantes de órgãos
País prevê quebra de recordes
em números de procedimentos
ainda em 2018

No primeiro semestre de
2018, o Brasil registrou um
aumento de 7% no número
de doadores de órgãos, de
acordo com a Associação
Brasileira de Transplante de
Órgãos (ABTO). Apesar de a
fila ainda ser grande, chegando a quase 33 mil pacientes,
o Ministério da Saúde espera
que sejam realizados mais
de 26 mil transplantes de
órgãos e tecidos até o final
deste ano. Entre os mais
comuns estão os de coração,
fígado, pâncreas, pulmões e
rins. Além desses, tecidos
como medula óssea, córneas, valvas cardíacas e vasos
sanguíneos também podem
ser transplantados.
Considerado o segundo
país com maior número de
transplantes realizados, atrás
apenas dos Estados Unidos,
segundo informações do
Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), da ABTO, o
Brasil possui o maior índice
de aprovação de doações
e é considerado referência
mundial em transplantes. A
lista de espera para o procedimento é organizada de
acordo com a gravidade do
caso e a escolha dos receptores são feitas, preferencialmente, de forma regional. “A
compatibilidade entre doador
e receptor é o maior desafio do transplante. No pós-

transplante medicamentos
imunossupressores ajudam
a adequar o sistema imunológico contra a rejeição de
um órgão ou medula”, explica
o gerente de laboratório da
Biometrix Diagnóstica, Marcelo Mion, que atende todos
os laboratórios de histocompatibilidade e imunogenética
do Brasil. “Quanto maior a
compatibilidade HLA menor
o índice de rejeição. Com os
exames buscamos a máxima
compatibilidade entre doador
e receptor”, enfatiza Mion.
Exames moleculares de
histocompatibilidade permitem a identificação e comprovação da compatibilidade e
são considerados de altíssima
precisão e com resultados
rápidos. Mion explica que,
primeiro, o paciente passa
pela classificação genética
e, logo depois, são iniciadas
as buscas por um doador da
própria família. No caso de
órgãos sólidos, existe a probabilidade de doador falecido
ou em medula óssea a busca
de doador através do REDOME ou bancos internacionais.
“Por último, é feito o exame de
prova cruzada. Pode-se dizer
que ele simula um transplante
in vitro”, diz o gerente. Quando a prova cruzada apresenta
resultado positivo, significa
que o risco de rejeição após
o transplante é maior.

Brasil deve produzir 238
milhões de toneladas na
próxima safra de grãos
Estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento. Caso
número se confirme, avanço
será de 4,7%
O Brasil deve produzir até
238 milhões de toneladas de
grãos na safra 2018/2019. A
informação é da Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab) e faz parte do primeiro levantamento de safra
do período, divulgado nesta
quinta-feira (11).
Segundo a instituição,
caso o número se confirme,
significará um aumento de
4,7% na produção comparado à safra anterior. As projeções mostram ainda que
a soja pode chegar a 119,4
milhões de toneladas e que
o milho deve alcançar 91,1
milhões de toneladas.
A Conab explicou que a
expectativa dos produtores de
milho é de normalização das
chuvas para a temporada. A
avaliação é também de que
o mercado está “promissor”

diante da demanda da China, do dólar e da fabricação
de etanol a partir de milho.
O mercado interno também
tem sido muito demandado
pelos produtores de proteína
animal, já que o grão é usado
como ração.
As previsões para outras
culturas também são positivas e entre as que vão
apresentar crescimento estão
algodão, amendoim, feijão e
girassol. Com o aumento da
produção, a expectativa é
de um leve aumento na área
plantada total no País, um
avanço entre 0,2% e 2,3%, o
que deve deixar a área produtiva entre 61,9 milhões de
hectares e 63,1 milhões de
hectares.
Fonte: Governo Federal, com informações da
Conab

5º Fórum Lide de Educação e
Inovação, levantou sobre a importância de colocar a edução
como a maior prioridade do País

As competências para o
mercado de trabalho 4.0 e o impacto da educação na economia
brasileira foram os principais
temas discutidos durante o 5º
Fórum Lide de Educação e
Inovação, realizado nesta terça,
16, em São Paulo. O evento,
realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), contou
com a participação do ministro
da Educação, Rossieli Soares,
ao lado de líderes empresariais,
autoridades, educadores e especialistas em inovação.
“Temos hoje 57 milhões de
matrículas na educação brasileira, do ensino infantil até o ensino
superior”, destacou Rossieli Soares. “No ensino fundamental,
são 27 milhões de matrículas.
No ensino médio, 7,9 milhões. A
boa notícia é que temos 99% da
população de 6 a 14 anos dentro da escola. Mas tem o outro
lado: temos quase 80 milhões
de brasileiros com 15 anos ou
mais que possuem ensino fundamental ou médio incompletos
e não frequentam a escola. Esse
é o retrato do Brasil, que tem um
grande acesso, mas também um
grande desafio pela frente. Se
focarmos a geração de 15 a 24
anos, são 17 milhões de jovens
fora da escola. Esses números
nos preocupam todos os dias”.
O ministro ressaltou a necessidade urgente de uma
mudança. “É preciso expor
esses números, pois sem um
bom diagnóstico não vamos
seguir em frente. Está na hora
de o Brasil colocar realmente,
no centro das prioridades, a
educação. Estar no centro das
prioridades não é a mesma
coisa que estamos fazendo.
Colocar no centro das prioridades é enfrentar as dificuldades
e os desafios que o país verdadeiramente tem e nos quais
está se arrastando ao longo do
tempo.”
Desafios – A preparação
do aluno para o mercado de
trabalho e os desafios da vida
no futuro foram alguns dos
assuntos abordados no fórum.
O presidente do Lide, Fernando Furlan, e a presidente do
Instituto Ayrton Senna, Viviane
Senna, demonstraram a importância de focar no futuro da

educação brasileira.
“Precisamos dessa intensidade que vemos na campanha
política, essa paixão, direcionada à educação e inovação”,
declarou Furlan. “Há muito
tenho dito que inclusão digital
significa inclusão social. No final
das contas, o jovem se prepara
para a vida, e a educação é um
passaporte importantíssimo. É
preciso debater a ineficiência
do sistema e a recorrência das
questões, principalmente do ensino básico, que muda a criança
e a prepara para o futuro. Que
esses debates possam ter um
efeito multiplicador para que
tenhamos um Brasil diferente e
muito mais eficiente na área de
educação”.
Viviane Senna lembrou que
o preço de uma educação ineficiente pode ser bem alto. “A
questão da educação é crítica,
crucial para o desenvolvimento
do país”, disse. “Nós sabemos
que o custo de não ter educação é altíssimo e todos estão
pagando hoje no cenário político, econômico e social. Há
uma relação muito importante
entre educação e o mundo de
inovação, da imensa revolução
tecnológica pela qual nós estamos atravessando”.
A presidente do Instituto Ayrton Sena também alertou para
a necessidade de mudança na
educação. “A indústria 4.0, que
não é só indústria, é todo um cenário de mudança em diversas
áreas, traz de novo esse fantasma que assusta a humanidade
de tempos em tempos, quando
há grandes saltos de mudança.
Setores e profissões inteiros
desapareceram no passado
durante esses saltos. E o que
importa hoje é analisar a velocidade com que isso acontece,
assim como qual será o papel
da escola na preparação dessas
novas gerações. A escola, não
só no Brasil, mas no mundo,
ainda está preparando os alunos
para empregos do século 20,
como se estivesse parada no
tempo. Precisamos preparar os
jovens para um mundo que está
mudando muito rápido.”
Fonte: Assessoria de Comunicação Social / MEC
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São Lourenço e Região

Unimed Circuito das Fest Hand São Lourenço
2018
Á g u a s c o m e m o r a Campeonato de
Handebol aconaniversário de 30 anos teceu no fim de semana e contou
com mais de mil atletas
e Dia do Médico
Evento aconteceu em São Lourenço e reuniu diversos dirigentes
das Unimeds do Sul de Minas

No último dia 05 de outubro, no Espaço HSM do
Country Clube de São Lourenço, a Unimed Circuito
das Águas comemorou duas
importantes datas para a
cooperativa: o aniversário
de 30 anos de fundação,
completados em 09 de julho
de 2018, e o Dia do Médico
- 18 de outubro.
O evento contou com a
presença de personalidades
do Sistema Cooperativista
mineiro, como o Presidente
da Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais Ronaldo Scucato e
do Sistema Unimed nacional e estadual. Mais cedo,
na tarde do mesmo dia, os
dirigentes e gerentes das
Unimeds associadas à Intrafederativa Sul de Minas
participaram de reuniões ordinárias promovidas em São
Lourenço, com o apoio da
Unimed Circuito das Águas
no Centro de Treinamento
e Educação Corporativa
da Unimed e em um hotel
local.
Na festa comemorativa,
a cerimônia foi iniciada com
a apresentação de um vídeo
institucional da Unimed Circuito das Águas. Em seguida
falaram aos convidados as
autoridades do Sistema Unimed: Marcelo Mergh Monteiro, Diretor de Intercâmbio da
Unimed do Brasil; Luiz Otávio
Fernandes de Andrade, Presidente Executivo da Unimed
Federação Minas; Cláudio
Laudares Moreira, Diretor
Presidente da Intrafederativa
Sul de Minas; Helton Freitas,
Presidente da Seguros Unimed; e também o Presidente
da Unicred Aliança e Diretor
de Supervisão da Unicred
Central Multirregional Luiz
Mauro Coelho Nascimento.
Todos parabenizaram a coo-

Foto: Assessoria Unimed

Doutor Marcelo Mergh Monteiro, Diretor de Intercâmbio da Unimed do Brasil
esteve presente no evento

perativa pelo reconhecimento conquistado nas áreas
de gestão, governança e
sustentabilidade ao longo
de toda a sua história. A
Unimed Federação Minas
e Unimed Federação Sul
de Minas homenagearam a
Unimed Circuito das Águas
com placas comemorativas
entregues às mãos do Presidente Musse José Matuck.
Na fala do Presidente, o
enaltecimento às gestões
anteriores e ao perfil empreendedor e visionário da
cooperativa. Musse José
Matuck falou também sobre
o futuro Hospital Unimed
que será construído em São
Lourenço-MG.
Em seguida, o Diretor
Financeiro Francisco de
Assis Pelegrini Cancela
e o Diretor Administrativo
Marcos Antônio de Castro
acompanharam o Presidente Musse José Matuck na
entrega das homenagens
a todos os ex-dirigentes da
Unimed Circuito das Águas
nos últimos 30 anos da cooperativa.
“Foi um momento de
grande alegria e confraterni-

zação, não só entre os nossos cooperados, mas para
toda a comunidade local,
a Ocemg e o sistema Unimed”, afirmou o Presidente
Musse José Matuck.
Na festa estiveram presentes também dirigentes
e gerentes das Unimeds do
Sul de Minas, o Assessor da
Unimed Aeromédica Délio
Pereira dos Santos e Paulo
Rangel, Diretor de Desenvolvimento e Responsabilidade Social da Faculdade
Unimed e Presidente da
Unimed São João Del Rei.
Entre os convidados locais,
estavam presentes a Prefeita de São Lourenço Célia
Cavalcanti e o Presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas e Associação Comercial
e Industrial de São Lourenço, Wagner Mancilha Junior,
além de representantes da
imprensa e de empresas
clientes e parceiras.
Ao final da cerimônia, foram sorteadas três viagens
para os médicos cooperados
presentes. Os ganhadores
foram Eber de Azevedo Correa, Marcos Motta e Ivana
Dias Almeida Pinto.

No último fim de semana
aconteceu, nos dias 12,13
e 14, em São Lourenço, o
Fest Hand 2018. A grande
final foi disputada na terçafeira, dia 16.
O campeonato de handebol recebeu cerca de 1.056
atletas de 66 equipes de
diversas cidades e estados,
mais centenas de técnicos,
familiares e torcedores que
acompanharam os times.
Foram 113 jogos, divididos
nas categorias mirim, infantil, cadete, juvenil e adulto
, que aconteceram na Ilha
Antônio Dutra.
Nos jogos da grande final
que aconteceu na terçafeira, na categoria infantil
feminino, São Lourenço
enfrentou o time E.E. Nyrce
Villa Verde-JF, de Juiz de
Fora, e levou a melhor com
o placar de 9x5. Na categoria Cadete Masculino São
Lourenço jogou com o time
Mangueira. Um jogo acirradíssimo e que terminou com
a vitória do time da casa
por 22x21. No Juvenil Masculino, São Lourenço com
Itaboraí/Itaesportes do Rio
de Janeiro. O placar ficou
16x20 para o time carioca.
São Lourenço foi campeão nas categorias Adulto
feminino e masculino, Cadete Masculino e Infantil
Feminino. Além de vicecampeão na categoria Mirim
Feminino.
Segundo um dos organizadores do evento, Thiago
Rocha Barbosa da Silva,
mais conhecido como Chininha, o campeonato já
está em sua 14ª edição, e
já se consagra como um
dos maiores torneios de
handebol do estado. “Este
ano tivemos jogos de alto
nível, disputas muito acirradas, com jogos pareados
do começo ao fim. Tivemos
a participação de equipes
que jogam o campeonato
nacional. Este campeonato
trouxe muita experiência
para os atletas de São Lourenço, que evoluíram durante a competição e buscarão
cada vez mais melhores
resultados nos campeonatos que ainda teremos este
ano”, ressalta Thiago.
Sobre o Fest Hand
O Festival de Handebol
de São Lourenço é um grande evento esportivo-social
intermunicipal, que visa pro-

Foto: Divulgação Evento

Equipe Feminina foi a Campeã da competição

São Lourenço também venceu na categoria Adulto Masculino e Cadete
Masculino

Medalhas também para o time Infantil Feminino e vice-campeão
na categoria Mirim Feminino.

mover a integração, saúde
e adesão à prática esportiva
em grupo.
É uma competição esportiva, que podem participar
equipes de municípios, clubes e escolas com atletas
nas cinco categorias.

Foi criado há 14 anos pelo
técnico Jaime Carlos. Hoje
o campeonato é organizado
pelo Chininha, com o objetivo
de promover um intercâmbio
entre times e divulgar cada
vez mais as equipes tradicionais de São Lourenço.
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Mais da metade dos jovens acompanhados no
SUS têm alimentação inadequada
Dados do SISVAN apontam que muitos adolescentes têm alimentação com produtos industrializados e/ou processados
Os adolescentes acompanhados pelos serviços de
atenção básica, do Sistema
Único de Saúde (SUS), estão
se alimentando mal. Dados
do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN), apontaram que, em
2017, 55% deles consumiram
produtos industrializados regularmente, como macarrão
instantâneo, salgadinho de
pacote ou biscoito salgado.
Além disso, 42% desses
jovens ingeriram hambúrguer e/ou embutidos; e 43%
biscoitos recheados, doces
ou guloseimas. Os números foram divulgados nesta
terça-feira (16/10), data que
é comemorada o Dia Mundial da Alimentação, e vem
como um alerta para a má
alimentação por esta parcela
da população.
Para o coordenadorsubstituto de Alimentação
e Nutrição do Ministério da
Saúde, Eduardo Nilson, os
jovens precisam se atentar
mais à alimentação adequada. “Dados revelam que adolescentes com obesidade aos
19 anos têm 89% de chance
de ser obeso aos 35 anos,
por isso é necessário investir
na promoção de uma alimentação adequada e saudável,
especialmente na infância e
na adolescência, tendo em
vista a relação de práticas
alimentares inadequadas

com o aumento da obesidade
na população.”
O balanço também trouxe dados por região, que
mostram que o Sul do país
é o que apresenta a maior
quantidade de jovens consumindo hambúrguer e/ou
embutidos; macarrão instantâneo, salgadinho de pacote
ou biscoito salgado, com 54%
e 59% respectivamente. Já o
Norte vem com o menor percentual nesses dois grupos,
com 33% e 47%, respectivamente. Quando o assunto
são biscoitos recheados ou
guloseimas, a região Sul,
também está na frente (46%),
mas empatada com os jovens
nordestinos (46%).
Quando falamos por sexo,
os percentuais mostram que
o consumo de industrializados, fast foods e alimentos
doces recheados/guloseimas
não se diferenciam muito,
sendo um pouco maior nos
meninos. O primeiro grupo
alimento, por exemplo, é
consumido por 58% deles,
enquanto as adolescentes representam 54%. O segundo é
alimento de 41% dos jovens
do sexo masculino e 38% do
feminino. Já os recheados,
são preferência de 42% deles
e 41% delas.
Os maus hábitos à mesa
têm refletido na saúde e no
excesso de peso dos adolescentes. Números da Pesqui-

SUDOKU

sa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) trouxeram que
7,8% dos adolescentes das
escolas entre 13 e 17 anos
estão obesos, sendo maior
entre os meninos (8,3%) do
que nas meninas (7,3%). O
Sisvan revela que 8,2% dos
adolescentes (10 a 19 anos)
atendidos na Atenção Básica
em 2017 são obesos.
Alimentação dos
Adultos
Os brasileiros adultos já
demonstram hábitos mais
saudáveis, de acordo com
a Pesquisa de Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção
para Doenças crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2017, do Ministério
da Saúde. Isso porque, o
consumo regular de frutas e
hortaliças cresceu 4,8% (de
2008 a 2017), e o consumo
de refrigerantes e bebidas
açucaradas caiu 52,8% (de
2007 a 2017).
A pesquisa percebeu,
também, que a ingestão
regular (em 5 ou mais dias
na semana) destes alimentos aumentou em ambos os
sexos, mas o crescimento
geral ainda foi menor que
5,0% no período de 2008
a 2017. Quando observado
o consumo recomendado,
5 ou mais porções por dia
em cinco ou mais dias da
semana, houve aumento
de mais de 20% entre os

adultos de 18 a 24 anos
e 35 a 44 anos. Os dados
apontaram, também, uma
diminuição da ingestão de
ingredientes considerados
básicos e tradicionais na
mesa do brasileiro. O consumo regular de feijão diminuiu
de 67,6% em 2011 para
59,5% em 2017.
Incentivo a Hábitos
Saudáveis
O incentivo para uma
alimentação saudável e a
prática de atividades físicas
é prioridade do Governo
Federal. Para apoiar a adoção de hábitos alimentares
saudáveis, o Ministério da
Saúde publicou em 2014 o
Guia Alimentar para a População Brasileira que traz
as diretrizes nacionais e as
recomendações sobre alimentação adequada e saudável. Dentre elas, a regra
de ouro que facilita a aplicação das recomendações
– “Prefira sempre alimentos
in natura ou minimamente
processados e preparações
culinárias a alimentos ultraprocessados”. Para proteger
trabalhadores(as) do Ministério da Saúde e de outros
órgãos, a pasta publicou
uma Portaria proibindo venda, promoção, publicidade
ou propaganda de alimentos
industrializados ultraprocessados com excesso de açúcar, gordura e sódio e prontos

para o consumo dentro das
dependências do Ministério.
O órgão também participou
da assinatura da portaria
de Diretrizes de Promoção
da Alimentação Adequada
e Saudável no Serviço Público Federal. Sugerida pelo
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão,
a diretriz orienta formas da
alimentação adequada e
saudável nos ambientes de
trabalho do serviço público
federal. Além disso, constrói
uma campanha pela adoção
de hábitos saudáveis chamada Saúde Brasil.
O Ministério da Saúde
também adotou internacionalmente metas para frear o
crescimento do excesso de
peso e obesidade no país.
Durante o Encontro Regional
para Enfrentamento da Obesidade Infantil, realizado em
março de 2017 em Brasília,
o país assumiu como compromisso deter o crescimento
da obesidade na população
adulta até 2019, por meio
de políticas intersetoriais de
saúde e segurança alimentar e nutricional; reduzir o
consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo
menos 30% na população
adulta, até 2019; e ampliar
em no mínimo de 17,8% o
percentual de adultos que
consomem frutas e hortaliças
regularmente até 2019.

Quinta-Feira, 18 de Outubro de 2018

Vagas abertas no SINE
São Lourenço
Costureira em Geral (Dom Viçoso)
Atendente de Portaria de Hotel
Auxiliar de Limpeza
Garçonete
Cuidador de Pessoas Idosas e Dependentes
(Rio de Janeiro)
Mecânico de Veículos Automotores a Diesel
(Pouso Alto)
Motorista Carreteiro (Caxambu)
Programador de Computador
Representante Comercial Autônomo (Campo Belo)
Vendedor Pracista (Soledade de
Minas)
Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer ao SINE
São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429
Loja - Centro
Horário de Atendimento
08:00/17:00 horas

RECEITA

Picanha assada com legumes

Cruzadinha

Ingredientes
1 peça de picanha
2 dentes de alho
amassados
½ cebola em pétalas
2 mandioquinhas
em rodelas
1 cenoura em
rodelas
1 xícara de tomate
seco
1 xícara de champignon
Salsa e cebolinha a
gosto
Sal e pimenta a
gosto
Azeite

Modo de
preparo
Em uma tigela, tempere a picanha com o

alho, sal e pimenta a
gosto, deixe marinando por cerca de uma
hora.
Abra o papel alumínio, coloque a picanha
temperada com a gordura para cima e coloque o marinado, feche
o papel alumínio e leve
ao forno médio (180°C),
preaquecido, por cerca
de 40 minutos.
Retire o papel de
alumínio, acrescente
a mandioquinha, a cenoura, o tomate seco, o
champignon e a cebola
e deixe por mais 40
minutos, ou até que a
carne esteja dourada e
os legumes macios.
Fatie a carne e sirva
com os legumes, polvilhada com a salsa e
cebolinha a gosto.

