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Prefeita de São Lourenço
se reúne com imprensa e
divulga ações para 2019

Vagas abertas no
SINE São Lourenço
Analista de
Desenvolvimento de Sistemas
(Itanhandu)

Encontro aconteceu ontem e contou com a presença
de todos os secretários do Governo

Foto: Márcio Muniz

de São Lourenço,
Célia Cavalcanti, se
reuniu com os principais
meios de comunicação
de São Lourenço e região para uma coletiva
de imprensa.
O “Café com a imprensa” aconteceu no
Restaurante Casa Branca, que fica dentro do
Parque das Águas e
contou com a presença
de todos os secretários
do Governo na gestão
da Prefeita.
Depois da volta da
prefeita, (Célia foi cas-

sada em março de 2018,
mas ganhou na Justiça o direito de retornar
ao cargo em agosto do
mesmo ano), o secretariado sofreu algumas
modificações, por isso
também foi marcado o
encontro, para que todos
fossem conhecidos.
Célia ressaltou a importância da união para
que seja feito um bom
trabalho para a população e a cidade. “É importante que o secretariado
trabalhe em conjunto.
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Motorista de Automóveis

Vendedor Pracista
Segmento: Compra e
Venda de Imóveis
Vendedor Pracista
Segmento: Venda de
Planos de Saúde
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

Prefeita Célia Cavalcanti e secretários do Governo

Projeto foi desenvolvido por alunos e professores de Engenharia em Santa Rita do Sapucaí (MG)
Foto: Régis Melo G1
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Motorista Carreteiro
(Caxambu)

Programador (a) de Computador

Inspirado em paciente, projeto
cria alternativa para vítimas de
ELA e deficiência motora grave

Tecnologia e ensino
universitário aplicados diretamente para melhorar
a qualidade de vida das
pessoas. Foi assim que
nasceu o projeto ‘Mairene’,
desenvolvido por alunos e
professores de engenharia,
em Santa Rita do Sapucaí
(MG), para criar uma alternativa barata e eficiente
para pacientes com deficiência motora grave e
limitação de fala poderem
se comunicar.
Esta matéria faz parte do especial “Inovatec”,
apresentado pelo G1 Sul
de Minas, que mostra iniciativas que estão sendo
desenvolvidas na região e
que prometem melhorar a
vida das pessoas por meio
da tecnologia.

Faxineira no
Serviço Doméstico

Chamadas
Ministério do Meio Ambiente
suspende todos os convênios
e parcerias com ONGs
Página 02

Eldorado, SP, registra duas
mortes por suspeita de
febre amarela e mais de 20
macacos mortos
Página 04
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Atos e Gerais

Governo reajusta em
3,43% aposentadoria
acima do mínimo

Reajuste tem como base a variação do INPC no ano anterior
Por Darlan Alvarenga
Uma portaria do Ministério da Economia publicada
na edição desta quarta-feira
(16) do “Diário Oficial da
União” fixa em 3,43% o reajuste de aposentados e pensionistas que ganham acima
de um salário mínimo.
Com a oficialização do
reajuste, o teto para quem
se aposentou pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) passa de R$
5.645,80 para R$ 5.839,45.
Pela legislação federal,
o índice de reajuste do benefício de aposentados e
pensionistas que recebem
valor superior ao do salário
mínimo é definido pela va-

riação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) do ano anterior.
Em 2018, o INPC ficou
em 3,43%, conforme divulgou na sexta-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Em
2017, o índice havia ficado
em 2,07%.
Neste ano, o reajuste
concedido foi menor que
o do salário mínimo, que
em 2019 aumentou 4,61%,
passando de R$ 954 para
R$ 998 no dia 1º de janeiro.
Em 2018 e 2017, o reajuste para os aposentados e
pensionistas que recebem
acima do salário mínimo
foi superior, interrompendo

uma sequência de 19 anos
de percentuais inferiores.
•Salário mínimo volta a
ter ganho real após 2 anos
Pela lei, aposentadorias,
auxílio-doença, auxílioreclusão e pensão por
morte pagas pelo INSS não
podem ser inferiores a 1
salário mínimo.
Contribuição
ao INSS de domésticos
O reajuste também se
reflete na cobrança da contribuição dos trabalhadores
para o INSS. Para empregados domésticos e trabalhadores avulsos, a alíquota
passa a ser:
•de 8% para quem ganha

até R$ 1.751,81
•de 9% para quem ganha entre R$ 1.751,81 e R$
2.919,72
•de 11% para quem ganha entre R$ 2.919,72 e R$
5.839,45
Essas alíquotas são relativas aos salários pagos em
janeiro e, portanto, deverão
ser recolhidas apenas em
fevereiro.
Já a cota do salário-família passa a ser de R$ 46,54
para aqueles segurados
cuja remuneração mensal
não supere R$ 907,77; e de
R$ 32,80 para os que possuem remuneração mensal
acima de R$ 907,77 e igual
ou inferior a R$ 1.364,43.

Ministério do Meio Ambiente
suspende todos os convênios
e parcerias com ONGs
Medida é válida por 90 dias; Ibama, ICMBio e Jardim Botânico terão
de submeter projetos ao gabinete de Ricardo Salles

Por Ana Lucia Azevedo
e Renato Grandelle
Em uma canetada que
soou como uma declaração
de guerra a ONGs dedicadas
à preservação da natureza,
o ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, determinou o
levantamento e a suspensão
por 90 dias de todos os convênios e parcerias de órgãos
ligados à pasta, inclusive os
estabelecidos com entidades
do terceiro setor. Em nota,
oito redes da sociedade civil
e do setor privado — que,
somadas, abrangem mais de
600 entidades — afirmaram
que a medida “não apresenta
qualquer justificativa” e “viola
princípios constitucionais”.
No ofício distribuído no
ministério na segunda-feira,
Salles solicitou que os fundos
nacionais de Mudança do
Clima (FNMC) e do Meio Ambiente (FNMA), assim como
o Fundo Amazônia, realizem
um levantamento das verbas
que destinaram ao terceiro
setor em 2018.
O texto, no entanto, ignora
que os recursos do Fundo Amazônia são geridos e
captados pelo BNDES. Seu
maior doador é o governo norueguês, que, em dezembro,
anunciou um repasse de US$
70 milhões para a preservação do bioma brasileiro.
Além da suspensão temporária das parcerias — incluindo
termos de colaboração e de
fomento com organismos do
terceiro setor —, a partir de
agora, todos os convênios,
atos e projetos do Ibama, ICMBio e Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) celebrados com
as organizações da sociedade
civil devem ser remetidos ao
gabinete ministerial.
Segundo o Ministério do

Meio Ambiente, o ofício obedece a Medida Provisória 870,
assinada pelo presidente Jair
Bolsonaro no último dia 1º,
que estabelece “a organização
básica dos órgãos do governo
federal”. Em nota, a pasta afirma que o “levantamento dos
desembolsos” dos últimos três
meses permitirá “a avaliação
daqueles (acordos) que têm
condições de ter continuidade,
bem como dos que eventualmente mereçam reparos”.
As redes ambientais assinalam que, de acordo com a
Constituição, uma suspensão
como a determinada pelo
ministro só pode ser tomada
após abertura de um processo administrativo “em que
o interessado tenha direito
ao contraditório e a ampla
defesa”: “Sem base legal e
sem motivação (...), o prejuízo será do meio ambiente,
que em tese Salles deveria
proteger, e de populações
vulneráveis em todo o país”.
Coordenador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas
(FBMC), Alfredo Sirkis considera a decisão do ministério “vaga
e abrangente”. O efeito prático,
salienta, seria a paralisação
das ações ambientais, gerando
conflitos na Justiça.
— São centenas de convênios e parcerias de vários tamanhos. O ministro dará conta de
analisar todos sem prejudicar o
andamento das atividades do
ministério? — questiona.
Sirkis destaca que, na
área ambiental, o aporte do
governo é menor do que o
proveniente de doadores
estrangeiros e brasileiros.
Também alerta que a paralisação das ações ambientais
do ministério acabará por
sobrecarregar os estados e
prejudicar a fiscalização do
desmatamento, além de cor-

rer o risco de ser um “tiro no
pé” no discurso de construção
de diálogo com a sociedade.
— Talvez seja o momento para que a coerção ao
desmatamento fique sob a
responsabilidade direta da
Justiça. Desmatador ilegal
comete crime, é caso de polícia — sugere.
Morosidade
Um ex-integrante da cúpula do ICMBio, que pediu para
não ser identificado, também
aponta que o acúmulo de
processos sobre a mesa de
Salles prejudicará as ações
ambientais.
— A determinação de que
tudo deve passar pelo gabinete do ministro pode gerar uma
morosidade nos processos
— alerta. — O ICMBio precisa das parcerias que foram
suspensas.
Um dos exemplos de atividades que serão paralisadas
agora é o projeto de recuperação de áreas de mananciais
em bacias da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que
atendem a pequenos produtores rurais. É uma área de 410
hectares, que beneficiará até
300 agricultores com propriedades de até quatro módulos
fiscais. O projeto de R$ 2,5
milhões é financiado com recursos do Fundo Nacional do
Meio Ambiente e executado
pela Fundação Biodiversitas,
uma das mais tradicionais
ONGs ambientais do Brasil.
A superintendente-geral da
Biodiversitas, Glaucia Drummond, avalia que a paralisação de 90 dias determinada
pelo ofício provocará um atraso no trabalho de seu instituto,
que só poderá ser reiniciado
na próxima estação chuvosa,
daqui a nove meses.
— Há 30 anos trabalhamos

com recuperação de áreas verdes e proteção de flora e fauna
em parceria com todos os
governos desse período. Acho
lícito saber como os recursos
são gastos, mas nem sequer
fomos notificados — pondera.
Uma integrante de uma
ONG que atua na Amazônia
ressalta que o ofício de Salles,
da maneira como foi feito,
parte do princípio de que “tudo
está errado” e, por isso, seria
necessário tomar uma medida
“extrema e genérica”.
— O governo adota um
tom de intolerância e, com
isso, criminaliza a sociedade
civil. É assumidamente contrário às questões indígena
e ambiental. As ONGs estão
cautelosas porque temem represálias — afirma. — Ainda
não sabemos quantos convênios, projetos e acordos de
cooperação serão afetados.
Salles jogou uma cortina de
fumaça com o ofício, como se
dissesse que nada funciona.
Em apenas duas semanas
à frente do Ministério do Meio
Ambiente, Salles já acumula
desavenças com o terceiro
setor. Ameaçou tirar o Brasil
do Acordo de Paris — nesta
semana, voltou atrás. Indicou
erroneamente que a maior parte do desmatamento ocorre em
unidades de conservação. Na
verdade, a devastação é maior
em propriedades privadas.
Além disso, afirmou diversas
vezes que o Ibama mantém
uma “indústria da multa”.
O ICMBio, órgão responsável pela gestão das unidades
de conservação, ficou sem
presidente por uma semana.
Três dos quatro diretores
também foram exonerados.
Salles não descarta uma
eventual união do instituto ao
Ibama, uma medida condenada pelos ambientalistas.
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Prefeitura Municipal
de Andrelândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
PROCESSO 009/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 005/2019
Aviso de Licitação - Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de empresas para fornecimento de materiais de consumo (com e sem
registro) para a secretaria de saúde do Município de Andrelândia – MG. Entrega
de Envelopes e Sessão Pública dia 01/02/2019, com início às 08:00 horas. Informações Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: Aline de A. Rizzi Andrelândia- MG,
16/01/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Processo n° 001/2019 - Credenciamento n° 001/2019
AVISO: O presente Chamamento Público tem por objetivo o Credenciamento
de laboratório (pessoa Jurídicas) para exames laboratoriais nos PSFs. Data para
Credenciamento a partir da data de sua publicação até 30/01/2019. Informações:
(35) 3325-1432. Andrelândia-MG, 16/01/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Processo n° 002/2019 - Credenciamento n° 002/2019
AVISO: O presente Chamamento Público tem por objetivo o Credenciamento
de laboratório (pessoa Jurídicas) para exames laboratoriais no Hospital municipal.
Data para Credenciamento a partir da data de sua publicação até 31/01/2019.
Informações: (35) 3325-1432.Andrelândia-MG, 16/01/2019.

Prefeitura Municipal de
Bom Jardim de Minas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS. AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO N° 01/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019. Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição
de Combustíveis para as máquinas e veículos da Frota do Municipal, de acordo
com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência do edital.
Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 31 de janeiro de 2019, Horário: 14:00
horas para credenciamento e após, abertura dos envelopes. Informações (32)
3292-1601. E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo
Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de Minas- MG, 17/01/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS. AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO N° 04/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2019. Objeto:
Contratação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou
equiparadas, para prestação de serviços de realização de oficinas junto CRAS
nos Projetos “Vida Ativa”, “Oficina de dança”, “Brinquedoteca”, “Arte Educação”
e “Oficina de Inglês”, conforme especificações do Termo de Referência no edital.
Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 31 de janeiro de 2019, Horário: 09:00
horas para credenciamento e após, abertura dos envelopes. Informações (32)
3292-1601. E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo
Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de Minas- MG, 17/01/2019.
Retificação de Extrato De Contrato Publicado no dia 09/01/2019 no Jornal
Correio do Papagaio. Processo Licitatório n° 068/2018, Pregão Presencial nº
052/2018, Onde se lê “Contrato 063/2018”, Leia-se “Contrato 01/2019”. Contratada:
E. SERV COMUNICAÇAO LTDA ME. Objeto: Prestação de serviços de conexão
de internet por fibra óptica no prédio da Prefeitura Municipal de Bom Jardim de
Minas. Valor total: R$4.800,00. Bom Jardim de Minas, 02 de Janeiro de 2019.
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.
Retificação de Extrato De Contrato Publicado no dia 15/01/2019 no Jornal Correio do Papagaio.Processo Licitatório n° 067/2018, Credenciamento
nº 04/2018, Inexigibilidade 04/2018. Onde se lê “Contrato 064/2018”, Leia-se
“Contrato 02/2019”. Contratada: CAPE 2003 – CLINICA ADULTO PEDIATRICA
LTDA. Objeto: a realização, pela CREDENCIADA, de CONSULTAS PEDIÁTRICAS
atendendo a população de Bom Jardim de Minas. Valor total: R$60.000,00. Bom
Jardim de Minas, 09 de Janeiro de 2019. Sérgio Martins. Prefeito Municipal.
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Inspirado em paciente, projeto
cria alternativa para vítimas de
ELA e deficiência motora grave
Projeto foi desenvolvido por alunos e professores de
Engenharia em Santa Rita do Sapucaí (MG)

Tecnologia e ensino universitário aplicados diretamente
para melhorar a qualidade de
vida das pessoas. Foi assim
que nasceu o projeto ‘Mairene’, desenvolvido por alunos
e professores de engenharia,
em Santa Rita do Sapucaí
(MG), para criar uma alternativa barata e eficiente para
pacientes com deficiência
motora grave e limitação de
fala poderem se comunicar.
Esta matéria faz parte do
especial “Inovatec”, apresentado pelo G1 Sul de Minas,
que mostra iniciativas que
estão sendo desenvolvidas
na região e que prometem
melhorar a vida das pessoas
por meio da tecnologia.
O projeto foi criado depois
que a filha de uma paciente
com esclerose lateral amiotrófica (ELA) buscou o Instituto
Nacional de Telecomunicações
(Inatel) para tentar melhorar a
qualidade de vida da mãe.
“Como a mamãe foi o segundo caso no Brasil, de uma
forma decendente, que ela
ficou travada e não conseguia
mais conversar conosco e o
único músculo do corpo dela
que mexia eram os olhos, a
gente buscou o Inatel para tentar um recurso audiovisual para
que ela conversasse conosco.
E foi aí que nasceu o Mairene”,
conta Vanessa Bueno da Silva,
que foi acompanhada pela
irmã Giovana Bueno da Silva
durante o processo.
A professora Eliza Rennó
Carneiro Dester, fisioterapeuta de formação, foi quem
abraçou o projeto juntamente
com alunos do 10º período
de engenharia biomédica. Os
estudantes tiveram o primeiro
contato com o caso e depois
todos os envolvidos foram visitar e conhecer a realidade da
paciente em Monte Belo (MG),
sua cidade natal, e estudar o
desenvolvimento da doença.
Após essa visita, foi iniciado
o processo de estudo e montagem de um protótipo que
atendesse às necessidades da
paciente. Mairene, no entanto,
acabou não resistindo ao avanço da doença degenerativa e
faleceu meses depois.
A doença
A esclerose lateral amiotrófica avança com o tempo e
faz com que o paciente perca
cada vez mais os movimentos. Ela pode vir com perda
tanto de membro inferior para
membro superior ou inversa,
como foi o caso, de cima para
baixo. A última perda é o movimento dos olhos.
No caso de Mairene, a
doença atacou em sua forma mais agressiva e rara, a
esclerose lateral progressiva
bulbar de forma descendente.
Foi necessário um ano para o
diagnóstico e, apenas um ano
e meio depois, veio a notícia
do falecimento.
“Mas eu não parei de lutar
pela esclerose, por ser uma
doença sem cura. Eu montei
um grupo e estou com 150
famílias que sofrem a mesma
coisa que a gente sofreu na
nossa casa. A gente auxilia
essas famílias e a gente
conseguiu captar alguns pa-
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São Lourenço e região

Foto: Régis Melo G1

Prefeita de
São Lourenço
se reúne com
imprensa e divulga
ações para 2019
Encontro aconteceu ontem e contou com a
presença de todos os secretários do Governo
Foto: Márcio Muniz

Prefeita enfatizou a importância da união
Gustavo e Paulo trabalham no desenvolvimento do Mairene

cientes próximos a Santa Rita
do Sapucaí para que a gente
direcionasse esses pacientes
para ter o que a minha mãe
não teve”, conta a filha.
Vanessa, que é enfermeira
e especialista em centro cirúrgico, presta assistência para
as famílias no grupo. Além
dela, médicos, fisioterapeutas e acupunturistas também
auxiliam os pacientes, seja
de forma presencial, seja à
distância. A filha de Mairene,
no entanto, continua como
porta voz do grupo.
“A luta fica menos dolorida, porque quando você tem
alguém na área, que conhece
um pouquinho sobre a patologia, fica um pouco menos
difícil. E o Brasil encontra
uma dificuldade de conseguir
profissionais que saibam dessa doença. Eu tinha 20 anos
de hospital e eu nunca tinha
visto”, afirma Vanessa.
Continuação
e homenagem
A morte da paciente, entretanto, não impediu que o
projeto fosse levado adiante.
Mais do que isso, a iniciativa
foi nomeada Mairene, como
forma de homenagear tanto a
mãe quanto a filha, que continuou apoiando o estudo.
“A satisfação, para mim, de
ver hoje o nome da minha mãe,
pela generosidade que ela era
e pela fé que ela tinha na cura
da doença, é uma satisfação
imensa. Para a minha família
toda ver o que a minha mãe
era, e que hoje continua em
prol de outras pessoas, pela
generosidade, amor, carinho
e tudo”, conta Vanessa.
Segundo a professora Elisa,
tanto os alunos quanto o corpo
docente já sabiam da possibilidade de Mairene falecer,
mas mesmo assim o projeto foi
levado adiante pela esperança
de ajudar outros pacientes.
“Desde o início, a gente já
assumiu que levaria o projeto até o final, independente
de qualquer coisa. A gente
tentou levar o mais rápido
possível, para poder proporcionar essa ajuda à Mairene”, conta a professora.
“Mas a ideia sempre foi
ajudar outros pacientes na
mesma condição. Não necessariamente com a mesma
patologia, mas com a mesma
condição de ter a conciência

preservada e não ter movimento suficiente para se
comunicar”, explica Elisa.
O produto então foi apresentado pela primeira vez na
Feira Tecnológica do Inatel
(Fetin), mas o protótipo não
foi bem sucedido. No entanto, mesmo assim, o projeto
foi vinculado ao Centro de
Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia Assistiva
(CDTTA), especializado na
área, onde se tornou uma
iniciação científica.
O dispositivo
O projeto foi assumido
pelos estudantes Gustavo
Henrique de Andrade Oliveira
e Paulo Imbroisi Isaia Júnior e
passou a se chamar “Mairene
- comunicação alternativa por
eletromiografia de superfície”.
O objetivo direto é fazer com
que o paciente possa se comunicar diretamente com a
família ou o cuidador.
“Eu tive várias situações
aqui de, por exemplo, a minha
mãe [querer] falar que estava
com uma coceira no nariz e
eu demorar quatro horas para
entender que era uma coceira
no nariz”, lembra Vanessa.
A construção do protótipo
foi feita com uma placa que
capta de sinais elétricos dos
músculos, três eletrodos de
superfície com cabos, microcontrolador, baterias e uma
caixa plástica impressa em
3D para acomodação dos
componentes. Ele funciona
da seguinte maneira:
1.Os eletrodos são conectados ao paciente;
2.Uma tela exibe uma
grade de palavras para a
formação de frases;
3.O paciente move um
músculo facial para emitir um
comando;
4.Os sinais são enviados
ao computador, que vai formando a frase;
5.Quando o paciente conclui, o computador faz a leitura em voz alta.
“Até existem alguns projetos
similares no mercado, existem
mouses que pegam a posição
ocular, mas o diferencial é o
custo benefício do nosso projeto. É um projeto que funciona
como mouse tão bem quanto
outros projetos no mercado e o
custo dele ficou bem reduzido”,
explica Gustavo.
Atualmente o dispositi-

vo custa aproximadamente
R$ 350, mas os estudantes
querem baixar ainda mais os
gastos com a produção.
“Um mouse desse no mercado está em torno de R$ 2 a
4 mil. Então ele já está em um
preço bacana. Mas o que nós
estamos desenvolvendo agora
vai chegar a uma média de R$
50 de custo, para desenvolver
o produto”, afirma Paulo.
“O dispositivo chama Mairene porque foi inspirado na
Mairene, uma pessoa linda,
mas a gente consegue adaptar
para tetraplégicos, consegue
adaptar para pessoas com
qualquer distúrbio motor grave
associado à perda de fala”,
ressalta Elisa.
Disponibilização
para pacientes
O projeto, que foi reapresentado na Fetin deste ano,
agora avança para uma fase
fundamental, que é a de ser
testado efetivamente nos pacientes. A expectativa é que
a liberação do Conselho de
Ética seja obtida no início do
ano, para então serem feitos
os primeiros experimentos
com quem tem deficiência
motora grave - por enquanto,
os testes são feitos com os
próprios pesquisadores.
“A gente já tem a ideia, já
tem ele funcionando. Temos o
layout de uma placa de circuito
nova, que a gente já testou em
outro projeto. O que falta para
a gente é a aprovação do conselho de ética”, diz Paulo.
“A gente acredita que é muito importante ter o feedback do
paciente e do comitê de ética
para, a partir daí, seguir em
frente”, ressalta Gustavo.
Os estudantes acreditam que
o projeto já está cerca de 60%
concluído e com os devidos ajustes logo pode ser comercializado
- como espera Vanessa.
“Eu tenho 150 familias precisando desse aparelho que o
projeto Mairene pode representar. Então o que a gente ganhar
de tempo [até essa conclusão]
é lucro para nós”.
“Mas independente do grau
de instrução de cada um, não
deixe faltar amor. Porque a
doença acomete mais rápido
quando o emocional está mais
abalado. Então é preciso estar
junto, apoiar”, conclui Vanessa.
Com informações do G1
Sul de Minas

Ontem, dia 16, a prefeita de São Lourenço, Célia
Cavalcanti, se reuniu com
os principais meios de
comunicação de São Lourenço e região para uma
coletiva de imprensa.
O “Café com a imprensa” aconteceu no Restaurante Casa Branca, que
fica dentro do Parque das
Águas e contou com a
presença de todos os secretários do Governo na
gestão da Prefeita.
Depois da volta da prefeita, (Célia foi cassada em
março de 2018, mas ganhou
na Justiça o direito de retornar ao cargo em agosto do
mesmo ano), o secretariado
sofreu algumas modificações,
por isso também foi marcado
o encontro, para que todos
fossem conhecidos.
Célia ressaltou a importância da união para que
seja feito um bom trabalho
para a população e a cidade. “É importante que o
secretariado trabalhe em
conjunto. Todas as secretarias trabalhando juntas
e, com essa interação,
seja feito um trabalho ainda melhor para a cidade.
Tenho plena confiança no
trabalho dos secretários e
são todos responsáveis e
ótimos profissionais.”
Perguntada sobre como
está a relação com a Câmara
e vereadores neste ano, Célia
deixou claro, novamente, que
só a união constrói e é o que
São Lourenço precisa. “Ano

passado foi muito complicado e
difícil, fiquei cinco meses afastada, teve a crise do governo
estadual, com os atrasos dos
repasses das verbas para o
município, mas, mesmo assim,
conseguimos muita coisa e fico
feliz. Espero que a Prefeitura
e a Câmara possa, neste ano,
dialogar harmoniosamente
e unir as duas casas para o
melhor para a cidade, que é o
que todos querem.
Conheça
os secretários:
Controladoria Geral - Marilaine Aparecida Ferreira
Advocacia Geral - Patrick
Mariano
Secretaria de Governo Josélia De Lourezo
Assessoria de Comunicação - Laura Mathiasi Henriques
Secretaria de Planejamento - Leila Miranda
Secretaria de Saúde - Wilton José Negreiros
Secretaria de Educação
- Leila Palma
Secretaria de Turismo Joana Maria Coelho
Diretoria de Cultura - Paula Alvez Netto
Secretaria de Esportes
- Claudia Pinto
Secretaria de Desenvolvimento Social - Rosana
Trindade
Secretaria de Infra-estrutura Urbana - Walter Lúcio
de Oliveira
Secretaria de Ind. Com.
Desenv. Econômico - Marcelo
Mendes
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São Paulo registra duas
mortes por suspeita de
febre amarela e mais de
20 macacos mortos
Vigilância Sanitária de Eldorado intensificou
os trabalhos de prevenção e orientação
Dois homens morreram com suspeita de
febre amarela em Eldorado, no interior de São
Paulo, apenas no mês de
janeiro. Além das mortes,
seis pessoas estão internadas com suspeita de
estarem com a doença.
Segundo a Vigilância Sanitária de Eldorado, mais
de 20 macacos foram
encontrados mortos recentemente na cidade.
Os dois homens que
morreram moravam no
Quilombo Sapatu, na
zona rural de Eldorado.
Um deles faleceu no começo de janeiro e o outro
no último domingo (13).
Eles tiveram os mesmos
sintomas e, após serem
atendidos na rede municipal de saúde, foram
internados no Hospital
Regional Dr. Leopoldo
Bevilacqua (HRLB), de
Pariquera–Açu.
A avaliação clínica
aponta que os dois tiveram febre amarela, porém, somente um exame
avaliado pelo Instituto
Adolfo Lutz, em São Paulo, poderá revelar se eles
tiveram mesmo a doença. Outras seis pessoas
foram encaminhadas
para o mesmo Hospital,
segundo a Vigilância Sanitária de Eldorado.
Macacos mortos
Os primeiros macacos mortos começaram
a aparecer no mês de
outubro, na zona rural de Eldorado. Em
dezembro, houve um
aumento significativo
das mortes. “Tivemos
cerca de 20 macacos
mortos na zona rural e,
em especial, nas areas
de quilombos. Em dezembro e janeiro, essa
situação se intensificou
mais. Os relatos é que
cinco foram encontrados na última semana”,
diz Ataíde dos Santos
de Almeida, coorde-
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Vacina está disponível em todos os postos de Saúde da capital

nador da Vigilância de
Sanitária de Eldorado.
Porém, segundo Almeida, não é possível
confirmar se esses animais estavam com febre
amarela, já que isso
somente seria possível
por meio de um exame
feito a partir do corpo do
animal. A maioria dos
macacos mortos são
encontrados em leitos
de rios e são levados
pela correnteza. “A gente não está conseguindo
coletar as vísceras dos
animais para os exames. Os animais que
encontramos estavam
sem condições para
coleta”, disse.
A Vigilância Sanitária
de Iporanga, cidade vizinha, também emitiu um
comunicado, nas redes
sociais, na última sextafeira (11). Segundo a
administração municipal,
foram registradas mortes
de macacos nos bairros
Nhungara e Jurumirim.
Assim como em Eldorado, não há a confirmação de que os animais estavam com febre
amarela. Equipes da Sucen estiveram no bairro
Nhungara, mas também
não conseguiram coletar

o material devido ao estado de decomposição
dos animais. Na semana
passada, a Sucen esteve
novamente nos bairros
para realizar a busca e
conversar com os moradores que encontraram
os macacos.
O Secretário de
Saúde de Iporanga,
Ranulfo Julio Mariano
Pereira, garantiu que
não há ninguém internado na cidade com a
doença. “Temos casos
suspeitos, mas não tivemos nenhum caso
confirmado e não tem
ninguém internado. A
Superintendência de
Controle de Endemias
(Sucen) já veio verificar
e falar com os moradores e devem vir de
novo”, explica.
Vacinação
Devido a grande
quantidade de macacos
mortos e os casos suspeitos de febre amarela,
a Vigilância Sanitária de
Eldorado intensificou os
trabalhos de prevenção
e orientação. Muitas
pessoas, principalmente
que vivem na zona rural,
não foram vacinadas
durante a campanha.

“O trabalho é estar
fazendo o reforço da
vacinação. Durante a
campanha, houve muita
recusa e, automaticamente, muitas pessoas
não foram vacinadas. As
equipes estão na zona
rural dando vacina em
todos. Além disso, estamos disponibilizando,
também na zona urbana,
a vacina da febre amarela. Quem puder procurar,
é só trazer o documento
na unidade de saúde”,
explica Almeida.
Em Iporanga, a Vigilância Sanitária emitiu
um novo comunicado,
nesta segunda-feira,
informando que as equipes estarão nos bairros
Nhungara Castelh a nos e Jurimirm, a partir
desta terça-feira (15),
realizando a vacinação
em todos os moradores.
As equipes irão realizar o serviço de casa
em casa. Além disso, a
Vigilância alertou os turistas. Todos que forem
para o Parque Estadual
Turístico do Alto Ribeira
(Petar) devem tomar a
vacina contra a febre
amarela 10 dias antes.
Por Mariane Rossi,
G1 Santos
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