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ChamadasPrefeitura de São Lourenço 
realiza Audiência Pública 

sobre transporte da cidade

São Lourenço é reconheci-
da nacionalmente como local 
de origem de deliciosos doces 
tradicionais mineiros. Valori-
zando esse reconhecimento 
e aproveitando uma indústria 
atenta aos novos nichos do 
mercado de alimentos será 
realizado entre os dias 20 a 22 
de junho, o III Doces Minas – 
Festival Mineiro de Doces.

O Festival também tem o 
intuito de promover o turismo e 
estimular esse importante setor 
da economia regional, reunindo 
doces e guloseimas em sabo-
res que permeiam o imaginário 
e a tradição de Minas Gerais. 

O evento contará com expo-
sitores locais e regionais, fabri-
cantes de doces desde os mais 
tradicionais como doces de 
leite, cristalizados, compotas e 

Vem aí a 3ª Edição de Festival 
Mineiro de Doces em São 

Lourenço

Vagas abertas no SINE 
São Lourenço

ATENDENTE DE FARMÁCIA 
BALCONISTA - Masculino/Feminino - 

Ensino Médio Completo

CONSULTOR DE VENDAS - Feminino - 
Ensino Médio Completo - Conhecimento 

em Informática

EMPREGADA DOMÉSTICA NOS SERVI-
ÇOS GERAIS - Com Carta de Referência

FARMACÊUTICO - Masculino/Feminino 
- Vaga para Recém-Formado - Com CRF 

Ativo em Minas Gerais

MOTORISTA DE CAMINHÃO - Masculino 
- Habilitação D - Carmo de Minas

REPRESENTANTE COMERCIAL 
AUTÔNOMO - Masculino/Feminino - 

Habilitação B e Veículo - Segmento: Ven-
da de Jeans

VENDEDOR (A) PRACISTA - Segmento: 
Compra e Venda de Imóveis

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
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Detentos de Pouso Alegre 
recebem atendimento 

voluntário de estudantes de 
Medicina
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Na ocasião, foi apresentado o novo estudo viário voltado 
ao transporte público

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 
35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

goiabadas até de produtos que 
atendem às novas tendências 
de mercado, como os orgâni-
cos, zero açúcar e isentos de 
glúten ou ainda doces à base 
de leite sem lactose e produtos 
que podem ser apreciados pelo 
público fitness como paçocas 
e bananadas acrescidas de 
Whey Protein. E são muitas as 
novidades. Além de apoiar os 
inéditos “Concurso de Tapetes 
de Corpus Christi” e de “Quadri-
lhas Juninas”, o terceiro “Doces 
Minas” contribui para o registro 
do Ofício das Quitandeiras de 
São Lourenço, no momento 
em que se debate, na ALMG, 
a importância das sobremesas 
mineiras para o desenvolvi-
mento do nosso turismo e da 
gastronomia. 

Doce Minas acontecerá entre os dias 20 a 22 de junho

Os vereadores de São 
Lourenço participaram de 
uma audiência pública so-
bre o serviço de transporte 
coletivo da cidade na noite 
desta quinta-feira, dia 13. 
O evento foi organizado 
pela Prefeitura e ocorreu 
na sede da Câmara Muni-
cipal. Estiveram presentes 
Isac Ribeiro (PRP), Evaldo 
Ambrósio (PROS), Ricardo 
Luiz Nogueira (MDB), Ri-
cardo de Mattos (PMN) e 
Paulo Gilson Chopinho de 
Castro Ribeiro (PSC).

Na ocasião, foi apre-
sentado o novo estudo 
viário voltado ao transporte 
público. A explicação foi 
feita pelo engenheiro de 
trânsito Paulo Monteiro, 
representante da empresa 
Locale, contratada pelo 
Poder Executivo para re-   Página 03

alização da análise. De 
acordo com ele, a proposta 
é diminuir o tempo total 
dos trajetos, colocar em 
prática a utilização maciça 
de cartões magnéticos, 
aumentar o número de 
linhas de ônibus para 11 
e reduzir a quilometragem 
rodada pelos veículos den-
tro da cidade, entre outros 
pontos.

Em relação aos preços 
das passagens, o valor 
estipulado vai de R$2,64 
a R$4,21, dependendo da 
isenção a idosos de 60 a 
64 anos, da presença de 
cobradores, da absorção 
do transporte aos estu-
dantes e repasse de ISS à 
Prefeitura (Imposto Sobre 
Serviço).

Foto: Escadas Produções

Foto: CMSL
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Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Aviso de Licitação. Processo n° 075/2019, Pregão Pres. nº 043/2019. 
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresas 

especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva 
e corretiva nos veículos leves da frota do Município de ANDRELÂNDIA, com 
fornecimento de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas 
e características de qualidade da peça de produção original/genuína[1] (ABNT 
NBR 15296). Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 03/07/2019, com 
início às 09:00 horas. Informações Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: Aline A. 

Rizzi, Andrelândia - MG, 13/06/2019.

Aviso de Licitação. Processo n° 076/2019, Pregão Pres. nº 044/2019. 
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresas 

especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos pesados da frota do Município de ANDRELÂNDIA, com 
fornecimento de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas 
e características de qualidade da peça de produção original/genuína[1] (ABNT 
NBR 15296). Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 03/07/2019, com 
início às 13:00 horas. Informações Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: Aline A. 
Rizzi, Andrelândia - MG, 13/06/2019.

 
Aviso de Licitação. Processo n° 077/2019, Pregão Pres. nº 045/2019. 

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresas 
especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e 
corretiva nos maquinas pesadas da frota do Município de ANDRELÂNDIA, com 
fornecimento de peças de reposição com as mesmas especificações técnicas 
e características de qualidade da peça de produção original/genuína[1] (ABNT 
NBR 15296). Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 03/07/2019, com 
início às 15:00 horas. Informações Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: Aline A. 
Rizzi, Andrelândia - MG, 13/06/2019.

 
Aviso de Licitação. Processo n° 078/2019, Pregão Pres. nº 046/2019. 

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresas 
especializadas na confecção de uniformes e coletes para anteder ao Município 
de ANDRELÂNDIA. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 04/07/2019, 
com início às 09:00 horas. Informações Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: Aline 
A. Rizzi, Andrelândia - MG, 13/06/2019.

Coluna 
SINDIJORI

Caeteenses devem R$ 3,7 milhões em IPVA

Levantamento realizado pela Secretaria de Fazenda de Minas 
Gerais (SEF), a pedido do jornal Opinião, mostrou que, vencido o 
prazo para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) 2019, motoristas de Caeté ainda devem cerca 
de R$ 3,7 milhões ao Estado. O valor emitido foi de R$ 9,8 milhões, 
no entanto apenas R$ 6,1 milhões foram quitados, o que representa 
62,62% do previsto. A frota tributável, segundo a SEF, é de 17.782 

veículos. (Jornal Opinião - Caeté)
 

480 idosos envolveram-se em acidentes

Em 2018, foram registados 480 acidentes de trânsito que envol-
veram idosos em ruas de Divinópolis e, em razão destes, nove ido-
sos morreram atropelados, de acordo com dados estatísticos. Nos 
primeiros cinco meses do ano, um idoso morreu vítima de trânsito. 
Os números são da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança Pública (Settrans) que faz um alerta condutores para 
o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa 
Idosa.De acordo com dados da Seguradora Líder, responsável 
por DPVAT, nos últimos cinco anos, ocorrências de acidentes que 
envolveram idosos tiveram crescimento de 33%, comparando-se 

2008 com 2012. (Jornal Agora - Divinópolis)
 

Prefeitura retira projeto de aumento

A Prefeitura de Araxá retirou da Câmara Projeto de Lei que 
concedia reajuste salarial de 12% para os servidores públicos 
municipais, ativos e inativos, e aumento vale-alimentação para 
R$300. O Projeto também previa o reajuste salarial de 7,94% para 
o prefeito Aracely de Paula, vice-prefeita Lídia Jordão e secretários 
municipais. Devido à repercussão negativa relacionada ao aumento 
do seu alto escalão, a Prefeitura realizará ajustes no projeto. (Diário 

de Araxá)
 

MOC vai ter semana de conscientização

Os pacientes de Montes Claros portadores de esquizofrenia pas-
sam a contar com uma programação especial de conscientização: 
a Lei Municipal 5.147, de 23 de maio, aprovada pelos vereadores 
e sancionada pelo prefeito Humberto Souto, instituiu a Semana 
Municipal de Conscientização sobre a Esquizofrenia em Montes 
Claros, criada com o objetivo de orientar a sociedade a respeito 
da esquizofrenia, doença neuropsiquiátrica que afeta os proces-
sos cognitivos do indivíduo e que atinge cerca de dois milhões de 
brasileiros.  A iniciativa, que vai ser incluída no calendário oficial 
do Município, vai acontecer anualmente no mês de maio. (Gazeta 

Norte Mineira- Montes Claros)
 

Robótica vai ser levada para às escolas

Uma parceria entre o Centro Tecnológico (CT) da Secretaria de 
Educação de Varginha e o Cefet Varginha vai levar o trabalho com 
robótica para as escolas municipais urbanas e do campo. A primeira 
reunião com os diretores de Ensino Fundamental da Rede com o 
objetivo de apresentar o projeto e levantar as escolas interessadas 
em participar aconteceu na quarta-feira, 5. O próximo passo agora 
é o planejamento das ações a  formação dos profissionais que vão 
atuar no projeto. O Professor Paulo Pereira, coordenador do curso 
de Mecatrônica do Cefet Varginha e coordenador do trabalho na 
rede municipal de ensino diz que em projetos como este, os alunos 
vibram com a sua realização, o que proporciona além do apren-
dizado, um grande prazer em estudar e aplicar o conhecimento. 

(Correio do Sul- Varginha)
 

Vara especializada é inaugurada

Terceira maior cidade de Minas Gerais, Contagem acaba de 
ganhar uma Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
e Inquérito Policiais. Assim, a partir de agora, os mais de 3,2 mil pro-
cessos envolvendo crimes contra a mulher que tramitam nas quatro 
varas criminais da comarca de Contagem, vão ser reunidos em nova 
vara: a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 
Inquéritos Policiais, oficializada no último dia 6, pelo presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Missias 
de Morais, que descerrou a placa inaugural juntamente com o juiz 
diretor do Foro de Contagem, Artur Bernardes Lopes, a desembar-
gadora Alice Birchal e a jovem Lidiane Chagas, sobrevivente de 
uma tentativa de homicídio do ex-namorado, que não aceitou o fim 

do relacionamento. (Jornal O Folha- Contagem)
 

Cidades ganham iluminação nova

Diz a máxima que a região central é o coração de todas as cida-
des. É onde pulsa o movimento. Também é onde que a cidade nasce 
e se espalha. Quem passar à noite pela área central de Muriaé vai 
perceber a diferença. A Cidade foi beneficiada pelo Programa de 
Eficiência Energética da Energisa. Sabe o que isso significa? Mais 
conforto e cuidado com a população. Ao todo, 122 pontos nas ave-
nidas Constantino Pinto e JK e nas ruas Coronel Domiciano, Doutor 
Alves Pequeno e Desembargador Canedo receberam lâmpadas 
LED, que são referência em modernidade e qualidade em iluminação 
pública, principalmente por serem mais duráveis, o que proporciona 
melhor eficiência na prestação do serviço, deixando a cidade mais 

clara e iluminada. (Jornal Leopoldinense- Leopoldina)

MPMG promove ação 
ambiental em trilha do 

Morro do Caxambu
Ação foi para regular a trilha na 

região do Circuito das Águas
O Ministério Público de 

Minas Gerais (MPMG), em 
parceria com a Secretaria de 
Turismo e Cultura da prefeitu-
ra municipal de Caxambu e a 
Agência Regional de Proteção 
Ambiental da Bacia do Rio 
Grande (Arpa Rio Grande), 
promoveu, no dia 7 de junho, 
ação para regular a trilha na 
região do Circuito das Águas, 
em Caxambu. A iniciativa teve 
como foco viabilizar a recupe-
ração de áreas degradadas e 
diminuir os impactos ambien-
tais no município.

A atividade foi realizada 
especificamente na unidade 
de conservação municipal de 
proteção integral do Morro do 
Caxambu que faz parte da 
Área de Proteção Ambiental 
(APA) Municipal das Águas 
Minerais. Por meio da limpeza 
e sinalização da área, a ação 
teve como principal objetivo 
incentivar o contato direto 
com a natureza, transmitir 
conhecimento aos cidadãos 
caxambuenses e turistas so-
bre o meio ambiente, além de 
conscientizar sobre a prote-
ção ambiental e preservação 
do local.

A ação faz parte do pro-
jeto Eternáguas Caxambu, 
também desenvolvido pelo 
MPMG em parceria com a 
Arpa. Envolvendo a comuni-
dade rural e urbana em prol da 
melhoria dos recursos hídri-

cos, o Eternáguas Caxambu 
propõe viabilizar a recupera-
ção de áreas degradadas a 
fim de diminuir os impactos 
ambientais no município. Para 
isso, o projeto desenvolve 
atividades de educação am-
biental com a comunidade, 
bem como apoia as iniciativas 
municipais voltadas para a 
seleção de áreas danificadas 
e elaboração de planos de 
recuperação ambiental. Tam-
bém é uma das propostas do 
projeto apoiar a estruturação 
e regularização do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e 
a das Unidades de Conserva-
ção presentes na área.

Sobre a região
Caxambu é uma das prin-

cipais cidades do Circuito das 
Águas de Minas Gerais, que é 
conhecido por suas fontes de 
águas minerais com qualida-
des medicinais e terapêuticas. 
O município é famoso pela 
abundância de recursos hí-
dricos disponíveis, como, por 
exemplo, o Parque das Águas 
de Caxambu. 

Além disso, a cidade conta 
com a presença de diversas 
fontes hidrominerais, que 
constituem um patrimônio de 
fundamental importância para 
a região, uma vez que fomen-
tam o turismo e a exploração 
das águas minerais.

Fonte: Ministério 
Público de Minas Gerais

O Grupo convida a todos para a 
comemoração do 

14° aniversário a realizar-se no dia 
03 de julho, às 19h.

Local: Igreja Matriz de 
Soledade de Minas

Palestrantes: 

Maria Diamantina
 Guiomar 

Dra. Esmeralda Paixão

Grupo Viver Sóbrio 
Alcoólicos Anônimos de 

Soledade de Minas
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Fotos: CMSL

 Segundo apresentação a proposta é diminuir o tempo total dos trajetos, além de 
colocar a utilização de cartões magnéticos e aumentar o número de ônibus

Prefeitura de São Lourenço 
realiza Audiência Pública 

sobre transporte da cidade
Na ocasião, foi apresentado o novo estudo viário voltado 

ao transporte público
Os vereadores de São Lou-

renço participaram de uma au-
diência pública sobre o serviço 
de transporte coletivo da cidade 
na noite desta quinta-feira, dia 
13. O evento foi organizado pela 
Prefeitura e ocorreu na sede da 
Câmara Municipal. Estiveram 
presentes Isac Ribeiro (PRP), 
Evaldo Ambrósio (PROS), Ri-
cardo Luiz Nogueira (MDB), 
Ricardo de Mattos (PMN) e Pau-
lo Gilson Chopinho de Castro 
Ribeiro (PSC).

Na ocasião, foi apresentado 
o novo estudo viário voltado ao 
transporte público. A explicação 
foi feita pelo engenheiro de 
trânsito Paulo Monteiro, repre-
sentante da empresa Locale, 
contratada pelo Poder Execu-
tivo para realização da análise. 
De acordo com ele, a proposta 
é diminuir o tempo total dos 
trajetos, colocar em prática a 
utilização maciça de cartões 

magnéticos, aumentar o núme-
ro de linhas de ônibus para 11 e 
reduzir a quilometragem rodada 
pelos veículos dentro da cidade, 
entre outros pontos.

Em relação aos preços das 
passagens, o valor estipulado 
vai de R$2,64 a R$4,21, de-
pendendo da isenção a idosos 
de 60 a 64 anos, da presença 
de cobradores, da absorção 
do transporte aos estudantes 
e repasse de ISS à Prefeitura 
(Imposto Sobre Serviço).

O contrato atual junto à Cir-
cular São Lourenço se encerra 
no dia 30 de agosto. A Prefei-
tura informou que pretende 
publicar o edital de licitação 
até o final deste mês. Após a 
apresentação, os vereadores 
e as pessoas que acompanha-
vam a audiência puderam fazer 
perguntas. 

Fonte: CMSL

Vem aí a 3ª Edição de Festival 
Mineiro de Doces em São Lourenço

Doce Minas acontecerá entre os dias 20 a 22 de junho

A cidade de São Louren-
ço é reconhecida nacional-
mente como local de origem 
de deliciosos doces tradi-
cionais mineiros. Valorizan-
do esse reconhecimento e 
aproveitando uma indústria 
atenta aos novos nichos do 
mercado de alimentos será 
realizado entre os dias 20 
a 22 de junho, o III Doces 
Minas – Festival Mineiro de 
Doces.

O Festival também tem 
o intuito de promover o tu-
rismo e estimular esse im-
portante setor da economia 
regional, reunindo doces e 
guloseimas em sabores que 
permeiam o imaginário e a 
tradição de Minas Gerais. 

O evento contará com ex-
positores locais e regionais, 
fabricantes de doces desde 
os mais tradicionais como 
doces de leite, cristalizados, 
compotas e goiabadas até 
de produtos que atendem 
às novas tendências de 
mercado, como os orgâni-
cos, zero açúcar e isentos 
de glúten ou ainda doces à 
base de leite sem lactose 
e produtos que podem ser 
apreciados pelo público fit-
ness como paçocas e bana-

nadas acrescidas de Whey 
Protein. E são muitas as 
novidades. Além de apoiar 
os inéditos “Concurso de 
Tapetes de Corpus Christi” 
e de “Quadrilhas Juninas”, 
o terceiro “Doces Minas” 
contribui para o registro do 
Ofício das Quitandeiras de 
São Lourenço, no momen-
to em que se debate, na 
ALMG, a importância das 
sobremesas mineiras para 
o desenvolvimento do nosso 
turismo e da gastronomia. 
E para compartilhar tantos 
saberes, durante os três 
dias do evento, no espaço 
“Quitandas de Minas”, mo-
radores e visitantes poderão 
aprender e degustar receitas 
deliciosas com combinações 
peculiares ou ainda parti-
cipar da prosa na beira do 
tacho de cobre, vivenciando 
a produção de doce arte-
sanal, como antigamente! 
Tudo acompanhado de boa 
música “pra alegrá, sô”!!! 

O III Doce Minas - Festi-
val Mineiro de Doces é uma 
realização do São Louren-
ço Convention & Visitors 
Bureau, com patrocínio de 
Gomes Supermercados, 
Hué Alimentos, Doces São 

Lourenço, Doces da Vovó. 
Conta com a parceria 

Institucional Grupo Unis 
e o apoio  da Águas São 
Lourenço, Paróquia São 
Lourenço Mártir, Laticínio 
Miramar, Gorgulho Clube 
da Casa, Doce da Roça, 
Uai Vai, Diretoria de Cultu-

ra, Secretaria de Turismo e 
Prefeitura Municipal de São 
Lourenço. 

Para mais informações: 
www.docesminas.com ht-
tps://www.facebook.com/
docesminasfestival/ info@
saolourencocvb.com.br (35) 
3331-8579

Reclamam o direito 
de ir e vir

mas este já fez 
ausente

Quando um lado
sufocou o a escolha 

do outro
quando a senha

não foi dada 
a todos

mas vendida.
Trânsito

lugar politico 
por excelência

Termômetro
Diagnóstico de um

corpo coletivo.
Um corpo ainda
dominado por 

órgãos
desumanizados

Sucateamento de 
vias

públicas
coágulos em veias 

executivas
Metástases na mo-

ral 
judiciária

T r â n s i t o  p a r a 
quem?

Transito por quem?
O corpo fala

mesmo
Para 

os que 
não querem 

ouvir
As ruas 

são como
veias 

um organismo maior
que a todos 

pertence.
Não precisamos 
do seu lamento

e sim do seu ouvido 
do seu olhar

do seu movimento 
no movimento

para que o trânsito 
aconteça 

para todos
para espaços e 

tempos 
que antecedem 
e ultrapassam 

a avenida 
principal

desse horizonte 
que não se faz 
mais tão belo.

Para que o trânsito 
aconteça sem alar-

de
é preciso 

que o direito 
de ir e vir
seja dado 
a todos

na mesma 
proporção

antes de sairmos
de casa.
E isso 

não acontece 
hoje

por isso
não lamente

mas ouça e veja 
o que esta 

acontecendo 
fora do

seu veículo
ele não é o mesmo 

que o de todos
não é o mesmo
que para todos
tenha certeza

disso. 
Ele não é o mesmo

Para todos. 

14 de junho, TRÂNSITO

Foto: Escadas Produções
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SUDOKU Detentos de Pouso Alegre recebem atendimento 
voluntário de estudantes de Medicina

Trabalho semanal, acompanhado por infectologista, amplia serviços de saúde 
prestados no presídio

Todas as quintas-fei-
ras, das 13h às 18h, o 
professor universitário e 
médico infectologista Ma-
noel Francisco de Paiva 
leva seus alunos no curso 
de Medicina para atender 
detentos no Presídio de 
Pouso Alegre, no Sul de 
Minas. Sob sua orienta-
ção, os alunos atuam em 
diversas áreas, desde con-
sultas, pequenas cirurgias, 
atendimento ginecológico 
e palestras educativas.

O trabalho de estágio 
supervisionado amplia os 
serviços de saúde oferta-
dos na unidade prisional, 
que conta com três técni-
cos em Enfermagem; um 
clínico geral da Prefeitura 
de Pouso Alegre, que aten-
de às segundas-feiras; e 
ainda os hospitais públicos 
e postos de saúde, para 
onde os detentos podem 
ser escoltados em casos 
de maior complexidade.

“São nítidos os resul-

tados positivos deste tra-
balho. É bom para todo 
mundo: detentos, estudan-
tes, sistema prisional e ser-
viços públicos de saúde. A 
equipe médica promove 
não somente o tratamento, 
mas a prevenção de mui-
tas doenças, especialmen-
te pelo acompanhamento 
preventivo constante e 
pelas ações educativas”, 
explica o diretor de Aten-
dimento do Presídio de 
Pouso Alegre, Heitor de 
Freitas Cunha.

A iniciativa do médico 
Manoel Francisco de Paiva 
está completando 13 anos, 
por isso a direção geral do 
presídio promoveu uma 
homenagem ao médico, 
agraciando-o com o título 
de Amigo do Presídio de 
Pouso Alegre.

“Além da assistência 
aos internos, o Dr. Manoel 
acompanha de perto a 
saúde de servidores, que 
o têm como um verdadeiro 

amigo”, ressalta Cunha. 
O trabalho é feito por 

estudantes do 4º ano que 
cursam a disciplina Doen-
ças Infectocontagiosas, da 
Faculdade de Ciências da 
Saúde, da Universidade do 
Vale do Sapucaí (Univás), 
localizada no município de 
Pouso Alegre. 

A cada cinco semanas, 
um grupo de 12 alunos se 
reveza no atendimento de 
homens e mulheres, nas 
seis salas da área de saú-
de do Presídio de Pouso 
Alegre. A cada quinta-feira 
cerca de 70 presos rece-
bem os atendimentos. 

O trabalho do médico 
Manoel Francisco de Paiva 
com os detentos teve início 
em 2006, ainda na Cadeia 
Pública da cidade, antes 
mesmo da inauguração do 
Presídio de Pouso Alegre, 
realizada em 2009.

Hoje, ele é chamado 
carinhosamente pelos pre-
sos de Dr. Drauzio Varella, 
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em referência ao médico 
que durante mais de dez 
anos atendeu voluntaria-
mente na antiga Casa de 
Detenção de São Paulo, o 
Carandiru.

“Este trabalho é muito 
importante, pois as pesso-
as encarceradas precisam 
de um suporte. Entramos 
no presídio com prazer e 
saímos com a sensação de 
um dever executado”, relata 
o Dr. Manoel Francisco de 
Paiva, que tem 70 anos.

Graças principalmente 
ao atendimento dos estu-
dantes de Medicina, o Pre-
sídio de Pouso Alegre con-
quistou o terceiro lugar, em 
2018, no ranking de saúde 
das unidades prisionais de 
Minas Gerais, estabelecido 
pela Diretoria de Atenção à 
Saúde e Atendimento Psi-
cossocial, da Secretaria de 
Estado de Administração 
Prisional (Seap).

Antônio Pedro Pereira, 
23 anos, é um dos alunos 

da equipe da disciplina 
Doenças Infectoconta-
giosas, e está na terceira 
quinta-feira de atendi-
mentos no presídio. Ele 
conta ter ficado um pouco 
inseguro, quando soube 
do estágio na unidade 
prisional, mas agora já 
considera a melhor expe-
riência acadêmica do 4º 
ano da faculdade.

Para o estudante, a 
possibilidade de colocar 
em prática os conhecimen-
tos adquiridos é de grande 
relevância, junto com a 
possibilidade de prestar 
um serviço de saúde de-
vidamente orientado pelo 
professor. “Há, no entanto, 
algo bem maior revelado 
pelas inúmeras histórias 
de vida das pessoas de-
tidas. Saímos dos nos-
sos casulos ou zonas de 
conforto, e descobrimos a 
necessidade de não fazer 
julgamentos das pessoas 
ao exercer a Medicina”.


