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A Defesa Civil de São 
Lourenço emitiu no início 
da noite deste sábado, 
11, uma nota tranquil i-
zando a população quan-
to ao risco de transbor-
damento do Rio Verde. 
Comunicado of ic ia l  fo i 
em função de uma notícia 
falsa sobre o ocorrido de 
uma Tromba D’Agua / Ca-
beça D’Agua em Passa 
Quatro.

Segundo o coordena-
dor de Defesa Civi l  de 
São Lourenço, Eduardo 
de Souza, a Fake News 
estar ia  c i rcu lando nas 
redes sociais e grupos do 
aplicativo de mensagem 
Whatsapp
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Defesa Civil desmente
 notícia de enchente em 

São Lourenço
Nas últimas horas houve redução do nível do Rio Verde na cidade

Balanço do Disque Denúncia aponta aumento no número de chamadas e 
denúncias geradas

O canal Disque Denúncia 
181, coordenado pela Secre-
taria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp), 
em parceria com a Polícia 
Militar, a Polícia Civil e o 
Corpo de Bombeiros, fechou 
o ano de 2019 com aumento 
no número de denúncias 
geradas e de chamadas re-
cebidas. No balanço fechado 
do último ano, os números 
mostram que, de janeiro a 
dezembro, foram geradas 
77.628 denúncias, quase 
2 mil a mais em relação ao 
mesmo período de 2018. O 
número de ligações cresceu 
8%, passando de 590.801 
para 638.348 chamadas re-
cebidas em todo o estado.
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agenda quinta-feira em Belo 
Horizonte para tratar sobre a 
questão da tarifa de esgoto 
e do aumento das contas de 
água pela Copasa em Timó-
teo. O governo antecipou que 
irá protocolocar na Justiça da 
comarca uma Ação Civil Pú-
blica (ACP) contra a cobran-
ça, considerada abusiva, da 
taxa de esgoto pela conces-
sionária do serviço público. 
Na ACP, baseada no direito 
do consumidor, será solicita-
do à Justiça o pedido de uma 
liminar para suspender a taxa 
e realizar uma perícia para 
apurar se de fato está sendo 
feita a coleta de esgoto e em 
quais locais. (Diário do Aço - 
Ipatinga)

 
Vale pode assumir obras 

do hospital 
A construção do Hospital 

Regional Divino Espírito San-
to pode ter encontrado um 
aliado inesperado para enfim 
ser retomada. De acordo com 
o vice-prefeito, Rinaldo Valé-
rio, a mineradora Vale deve 
assumir a responsabilidade 
das obras, que estão paradas 
desde 2016. Ainda conforme 
Rinaldo, a ação é compensa-
tória ao Estado, devido aos 
estragos provocados pelo 
rompimento de uma barra-
gem da Vale em Brumadinho. 
O desastre matou cerca de 
250 pessoas e provocou um 
prejuízo milionário para a ci-
dade e todo o estado. Apesar 
da informação de Valério, a 
Superintendência Regional 
de Saúde (SRS) negou co-
nhecer a proposta (Jornal 
Agora - Divinópolis)

 
Siderúrgica coloca fun-
cionários em lay-off

A Gerdau colocará 45 
funcionários em lay-off (sus-
pensão temporária de con-
trato de trabalho), a partir 
de segunda-feira (20), na 
usina de Barão de Cocais. O 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos, Lúcio Bonifácio 
Pastor “Lução”, disse que 
há um acordo com a side-
rúrgica para que não ocorra 
nenhuma demissão. “Serão 
45 trabalhadores que vão ter 
o contrato de trabalho sus-
penso, mas tem um acordo 
muito bem amarrado entre 
sindicato e empresa que não 
vai ter demissão”, garantiu. 
(Diário de Itabira)

Câmara devolve recur-
sos em Itaúna

A Câmara de Itaúna devol-
veu o valor de R$ 1,5 milhão 
aos cofres da Prefeitura. No co-
municado, a Câmara informou 
que em abril foram devolvidos 
aos cofres públicos R$ 100 mil, 
que foram destinados à Casa 
de Caridade Manoel Gon-
çalves. Os restantes R$ 1,4 
milhão foram repassados em 
dezembro e utilizados para que 
o Município quitasse a segunda 
parcela do décimo-terceiro dos 
servidores municipais. (Folha 
do Povo - Itaúna)

Gerais

Gardênia vende diversas 
linhas no Sul

A Expresso Gardênia ven-
deu nos últimos meses várias 
de suas linhas de trajeto cur-
to no Sul de Minas. Segundo 
a Gardênia, as vendas fazem 
parte de uma estratégia de 
capitalização da empresa. 
Na terça-feira, 14, aconte-
ceu a venda mais recente: 
as linhas que ligam Ouro 
Fino a Monte Sião e Bueno 
Brandão. A compradora foi a 
Expresso Inconfidentes. As 
primeiras a serem vendidas 
na região foram as linhas 
Pouso Alegre x Vila Passa 
Quatro, e outras da região de 
Bragança Paulista, Toledo, 
Munhoz e Jacutinga. Todas 
acima para a Max Tour. Já 
a empresa Venetur adquiriu 
as linhas Itajubá a Maria da 
Fé e a Brasópolis, e as que 
ligam Pouso Alegre a São 
Sebastião da Bela Vista e a 
Paraisópolis. ((Diário Regio-
nal - Pouso Alegre)

 
Gás de cozinha está 

mais barato em Poços
O Procon/Poços divulgou 

a pesquisa mensal de preços 
do botijão de 13 quilos do 
gás de cozinha vendido na 
cidade. É a primeira pesquisa 
do ano. O preço do gás de 
cozinha caiu 2,98% para a 
retirada no depósito. Já para 
a entrega em domicílio, o 
preço caiu 1,48% em relação 
à pesquisa realizada em 16 
de janeiro de 2019. Foram 
pesquisados 15 estabeleci-
mentos em Poços. Como faz 
sempre o Procon também 
divulgou a variação. Para a 
retirada no depósito, os pre-
ços variam entre R$ 65  e R$ 
70. Na venda em domicílio, 
os valores ficam entre R$ 75  
e R$ 80. (Jornal da Cidade - 
Poços de Caldas)

 
4,5 mil downloads do 

‘Preço Bomba’
O aplicativo “Preço Bom-

ba”, que monitora o preço 
de combustíveis em Uberba, 
foi lançado há pouco mais 
de uma semana, já apre-
senta grande adesão por 
meio dos consumidores. Até 
nessa quarta-feira foram 
feitos 4.513 downloads. O 
app foi lançado no dia oito 
de janeiro.De acordo com o 
presidente da Codiub - Inte-
ligência Digital, Denis Silva, 
foram poucos relatos de bug, 
que já foram resolvidos pela 
companhia, e o Procon está 
atualizando o sistema. Silva 
ainda ressaltou que que seria 
interessante se os postos 
pudessem atualizar os da-
dos/preços e que aqueles 
que se interessarem podem 
procurar a Codiub para fazer 
essa atualização para ficar 
em tempo real. (Jornal da 
Manhã - Uberaba)

 
Timóteo aciona Semad 

contra a Copasa
O prefeito de Timóteo, 

Douglas Willkys, teve uma 
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Mais comum entre elas, Doença de Alzheimer acomete cerca de 1,2 milhões de 
brasileiros e exige conscientização e apoio da família e da sociedade nos cuidados 

com idoso 

“Meus ontens estão desa-
parecendo e meus amanhãs 
são incertos. Então, para que 
eu vivo? Vivo para cada dia. 
Vivo o presente”. A reflexão 
é da personagem central do 
livro Para Sempre Alice, uma 
renomada neuro-linguista que, 
ironicamente, descobre e passa 
a conviver com a Doença de 
Alzheimer. Assim como a per-
sonagem, cerca de 1,2 milhões 
de pessoas, a maioria com 
60 anos ou mais, vivem com 
demências no Brasil, segundo 
dados da Associação Brasileira 
de Alzheimer (ABRAz).

No mês marcado pela cons-
cientização sobre a Saúde 
Mental, a Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG) alerta para a impor-
tância das demências, doenças 
neuro-degenerativas, de curso 
crônico, irreversível, que cau-
sam a diminuição progressiva 
das funções cognitivas, altera-
ções de comportamento e perda 
da capacidade funcional.

Segundo a psicóloga espe-
cialista em Gerontologia, Eloisa 

Adler, a longevidade é um de-
safio do século XXI. Doenças 
como o câncer e as demências 
têm maior prevalência com o 
avançar da idade. “Uma pessoa 
acometida por uma demência 
perde progressivamente a sua 
autonomia, ou seja, a capaci-
dade de fazer suas próprias 
escolhas e tomar decisões”.

O médico geriatra Paulo Ca-
nineu detalha que os primeiros 
sintomas geralmente são de 
alterações da memória recente. 
“Também pode haver mudanças 
de comportamento, ansiedade e 
depressão, evoluindo lentamente 
para perda de nexo, incontinên-
cias fecal e urinária e imobilidade 
física, que pode levar a pessoa a 
ficar acamada”, diz.

 “A autonomia, um refe-
rencial fundamental da Bioéti-
ca contemporânea, como um 
princípio lapidar da liberdade 
de escolhas, é comprometida 
precocemente na devastadora 
Doença de Alzheimer”, acres-
centa a médica geriatra Claudia 
Burlá.

Família e atendimento 
especializado

De acordo com Canineu, tra-
tar uma pessoa que teve infarto, 
por exemplo, é diferente de tratar 
outra com uma demência, como 
a Doença de Alzheimer, a mais 
frequente entre elas. “Enquanto 
a primeira depois de um ano 
pode melhorar, fazendo uma 
reabilitação e melhorando os 
hábitos, a segunda, terá uma 
evolução progressiva por mais 
precoce que seja o diagnóstico e 
o início do tratamento”, explica.

Nesse momento a presença 
e o envolvimento da família são 
essenciais, enfatiza Burlá: “Os 
familiares têm responsabilidade de 
proteger e cuidar da pessoa idosa 
com diagnóstico de algum tipo de 
demência”. De acordo com a es-
pecialista, além disso, não adianta 
apenas prescrever remédios, mas 
realizar um trabalho integrado, 
multi-interdisciplinar de reabilitação 
cognitiva e suporte familiar.

Adler e Burlá complementam 
que a abordagem integrada ge-
ronto-geriátrica é a base para a 
maximização da autonomia e 
otimização funcional da pessoa 
idosa nos diferentes cenários do 
processo do envelhecimento.

Sobre a SBGG
A Sociedade Brasi leira 

de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), fundada em 16 de 
maio de 1961, é uma asso-
ciação civil sem fins lucrativos 
que tem como principal objetivo 
congregar médicos e outros 
profissionais de nível superior 
que se interessem pela Geria-
tria e Gerontologia, estimulando 
e apoiando o desenvolvimento e 
a divulgação do conhecimento 
científico na área do enve-
lhecimento. Além disso, visa 
promover o aprimoramento e 
a capacitação permanente dos 
seus associados.

No mês de conscientização sobre 
Saúde Mental, especialistas falam 

das demências
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Ligações anônimas para o 181 crescem e denúncias 
de tráfico de drogas lideram o ranking

Balanço do Disque Denúncia aponta aumento no número de chamadas e denúncias geradas
O canal Disque Denúncia 181, 

coordenado pela Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança 
Pública (Sejusp), em parceria com 
a Polícia Militar, a Polícia Civil e o 
Corpo de Bombeiros, fechou o ano 
de 2019 com aumento no número 
de denúncias geradas e de chama-
das recebidas. No balanço fechado 
do último ano, os números mostram 
que, de janeiro a dezembro, foram 
geradas 77.628 denúncias, quase 
2 mil a mais em relação ao mesmo 
período de 2018. O número de li-
gações cresceu 8%, passando de 
590.801 para 638.348 chamadas 
recebidas em todo o estado.

Tanto na capital quanto no 
interior de Minas, o tráfico de 
drogas lidera o ranking das de-
núncias. Em 2019, foram 7.947 
denúncias originadas em Belo 
Horizonte relativas ao tema. Em 
seguida, maus tratos a animais e 
jogos de azar se destacam.

Em Belo Horizonte, o ranking 
das dez denúncias mais fre-
quentes realizadas no último ano 
foram tráfico de drogas, maus 
tratos a animais, jogos de azar, 
porte/uso de drogas, estatuto do 
desarmamento, cativeiro/captura 
e tráfico de animais, foragidos/

procurados, vistoria de fiscaliza-
ção de edificações residenciais 
e comerciais e informações so-
bre homicídios consumados. No 
âmbito estadual, a receptação de 
materiais também se destaca.

Ações policiais
As ligações feitas pelo cidadão 

mineiro contribuíram, em 2019, 
para a retirada de quase 300 
quilos de drogas de circulação, 
incluindo maconha, cocaína e cra-
ck. Foram 21.992 prisões, apre-
ensões ou recapturas realizadas 
a partir de informações sigilosas 
dadas às forças policiais.

O cidadão ajudou também a 
retirar de circulação mais de 2,4 mil 
armas de fogo, 1,5 mil balanças de 
precisão e 22 mil munições. Além 
disso, 5,5 mil animais silvestres 
foram recapturados por meio das 
informações repassadas por de-
nunciantes ao longo do ano.

Denúncias de corrupção
Ao completar 12 anos de fun-

cionamento em novembro, o 181 
passou a receber denúncias anô-
nimas relativas a crimes contra 
a administração pública e a Lei 
das Licitações. Com isso, ele se 

A Foto  Gil Leonardi Imprensa MG

O evento ainda vai contar com espaço motoclubes 
e bicicletas antigas

Foto Divulgação evento 

tornou mais um equipamento do 
Estado que busca coibir a corrup-
ção e a lavagem de dinheiro.

A Delegacia Estadual de Com-
bate à Corrupção, da Polícia Ci-
vil, passa a trabalhar diretamente 
no combate aos crimes de colari-
nho branco. A Ouvidoria-Geral do 
Estado de Minas Gerais também 
tem um canal específico para as 
denúncias de corrupção na admi-
nistração pública: o disque 162. 
O Canal Anticorrupção já está 
aberto a todos os cidadãos minei-
ros que tenham conhecimento de 
irregularidades no setor público 
e queiram delatar.

Como funciona?
Quatro princípios regem o fun-

cionamento da ferramenta 181: 
resguardo absoluto do anonimato 
do cidadão que oferecer denúncia 
de crime ou sinistro; sigilo de to-
das as informações referentes ao 
conteúdo das denúncias anônimas 
e dos procedimentos por elas 
desencadeados; preservação da 
imagem e honra de servidores, 
funcionários, denunciantes e de-
nunciados e, por fim, integração 
de ações e informações.

Com o slogan “O importante é 

São Lourenço vai receber nos 
dias 18 e 19 de janeiro o 3º En-
contro de Carros Antigos Fuscas 
no Parque Municipal ilha Antônio 
Dutra. São esperados mais de 
dois mil participantes que vão 
expor os mais variados veículos 
antigos.

Além dos fuscas, são espera-
dos veículos Old Mobile, Mustang, 
MP Lafer, Landau, Fordinho 29, 
Opalas, entre outros. A exposi-
ção atrai expositores, turistas de 
diversas partes do país aficiona-
dos por veículos antigos, além da 
população que terá oportunidade 
de prestigiar as raridades.

O evento ainda conta com uma 

programação de musicais, praça 
de alimentação com Food Truck, 
Stands, tradicional mercado de 
pulgas, que é o comércio de peças 
para os carros antigos, miniaturas, 
artesanato retro, mini fuscas, mini 
fuscas para passeio das crianças, 
espaço para moto clube, bajas, 
tunnig e rod hot e bikes antigas.

A programação musical contará 
com Fabio Mendes E Banda Rock 
And Roll (rock dos anos 60,70,80), 
no sábado, 18, às 18 horas. No do-
mingo, 19, às 15h o show será com 
Vandrinho e Banda apresentando 
o melhor do pagode.

Fonte : SL Atual

o que você diz, não quem você 
é”, o Disque Denúncia 181 busca 
aprimorar constantemente o ser-
viço para garantir às pessoas que 
as informações repassadas aos 
atendentes sejam trabalhadas de 
forma eficiente e qualificada. As 
ligações são criptografadas, ga-
rantindo o sigilo do denunciante.

O Disque Denúncia não oferece 

resposta imediata. Há um prazo de 
90 dias para apurar e dar um re-
torno. Quando o cidadão precisar 
de uma resposta rápida, como em 
casos de flagrante e urgência, por 
exemplo, deve entrar em contato 
direto com as corporações: Polícia 
Militar (190), Polícia Civil (197) e 
Corpo de Bombeiros (193).

Fonte: SL Atual

Encontro de veículos 
antigos vai agitar
 São Lourenço no 
próximo final de 

semana

Defesa Civil desmente notícia 
de enchente em São Lourenço

Nas últimas horas houve redução do nível do Rio Verde na cidade

A Defesa Civil de São Lourenço 
emitiu no início da noite deste sá-
bado, 11, uma nota tranquilizando 
a população quanto ao risco de 
transbordamento do Rio Verde. Co-
municado oficial foi em função de 
uma notícia falsa sobre o ocorrido 
de uma Tromba D’Agua / Cabeça 
D’Agua em Passa Quatro.

Segundo o coordenador de 
Defesa Civil de São Lourenço, 
Eduardo de Souza, a Fake News 
estaria circulando nas redes sociais 
e grupos do aplicativo de mensa-
gem Whatsapp. “Já recebemos in-
formações de boatos que era para 
as pessoas que moram em áreas 
de cheias para retirar as coisas 
de água porque a água chegaria 
de madrugada em São Lourenço. 
Pedimos as pessoas que não es-
palhem boatos sobre cheias do Rio 
Verde”, disse Eduardo de Souza.

A informação pode ser con-
firmada pela população através 
da internet no site do Centro 
Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais 
(Cemden), que monitora o Rio 
Verde através das Estações 
Hidrológicas, em São Lourenço 
instalada na Ponte da Estação.

O gráfico da Estação Hidrológi-
ca mostra uma queda no nível do 
Rio Verde quando consultado . Na 
Ponte da Estação mostra que às 
23h da sexta-feira, 10/01, o nível 
do rio estava em 0,43m e que as 
20 h do sábado, 11/01, esse nível 
estava em 0,39m. Informações 
atualizadas sobre a quantidade 
de chuva e nível do Rio Verde por 
período podem ser obtidas aqui 

Confira a nota da Defesa 
Civil

No início da noite deste sá-
bado, 11 de janeiro de 2020, 
começou a circular nas redes 
sociais e grupos de Whatsapp 
a suposta informação do fenô-
meno Tromba D’Agua / Cabeça 
na cidade de Passa Quatro, 

sendo que estamos vindo ao 
presente realizar os seguintes 
esclarecimentos:

1) Todo sistema de Proteção e 
Defesa Civil é interligado, em nossa 
Microrregião temos uma rede de 
contato com todos os Coordena-
dores dos Municípios, e todos são 
capacitados para a emissão de 
alerta a todas as cidades da rede. 
O que não aconteceu por não ter 
ocorrido nenhum destes fenôme-
nos naquela localidade.

2) O que houve em toda nossa 
região foi uma grande precipita-
ção de chuva, chegando na média 
de 40mm em um curto espaço de 
tempo, assim elevando nível do 
rio daqueles municípios.

3) O Rio Verde, encontra-se 
muito abaixo do nível desejável, 
mesmo que tenha acontecido tal 
fenômenos, a princípio não há 
possibilidade de transbordo (en-
chente) em nosso município

4) O Município de Passa Qua-

tro não conta com uma Coordena-
doria de Proteção e Defesa Civil, 
mas coletamos a informações do 
destacamento da Policia Militar 
que emite todas as informações 
tanto para Rede de Defesa Civil 
quanto para sala de Operações 
do Corpo de Bombeiros.

Junto a esta postagem está os 
dados coletados neste momento 
da Torre de Monitoramento da 
CEMADEN que fica na ponte da 
estação (Horário GTM utilizar o fato 
-3h) onde pode constatar o nível do 
Rio Verde bem como a precipitação 
acumulada!

Solicitamos a todos que não 
espalhem boatos sobre Tromba 
D’Agua / Cabeça D´agua, lembrem-
se que existe famílias ribeirinhas 
que ficam apreensivas.

Defesa Civil somos Todos nós!
Eduardo de Souza
Coordenador de Proteção e De-

fesa Civil de São Lourenço - MG
                         Fonte: SL Atual

Foto: Divulgação/Defesa Civil
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Carnaval ascende alerta para o uso do 
preservativo e a prevenção do HPV

O mau hábito de não usar camisinha durante a relação sexual é a principal causa do contágio do HPV, 
vírus que pode causar lesões no corpo e é capaz de desenvolver um câncer

-

O carnaval é uma eventuali-
dade cheio de surpresas boas. 
Festas, momentos de lazer, 
diversão, folia e algumas pa-
queras. Essas situações são 
motivo de grande preocupação 
dos órgãos de saúde E pode 
trazer uma outra surpresa nada 
agradável: a contaminação por 
Doenças Sexualmente Trans-
missíveis (DST). Em oportuni-
dades como o carnaval AS pes-
soas acabam se esquecendo da 
prevenção durante o ato sexual 
e contraem doenças como o 
HPV.

Dados do Ministério da Saú-
de divulgados em dezembro de 
2017 certificaram que 54,6% 
dos jovens brasileiros entre 15 
e 25 anos têm prevalência de 
HPV. Essa estatística foi conclu-
ída a partir de um estudo feito 
com 5.812 mulheres e 1.774 
homens, que foram entrevista-
dos e fizeram exames nas 26 
capitais e no Distrito Federal.

“O HPV é uma infecção sexu-
almente transmissível causada 
pelo Papilomavírus humano. 
Trata-se de um vírus que atinge 

a pele e alguns tecidos com a 
possibil idade de causar ver-
rugas e outros tipos de lesão. 
O nome HPV é uma sigla em 
inglês para a palavra Papiloma 
Virus Humano e existem mais 
de 200 tipos, sendo que cada 
um deles pode causar lesões 
em diferentes partes do corpo. 
O contágio pode acontecer a 
partir de uma única exposição 
e a forma mais comum para a 
transmissão é a relação sexual”, 
esclarece a ginecologista Ra-
quel Martins Soares, sócia da 
clínica Femminile Ginecologia. 

Uma das práticas que mais 
levam ao contágio do HPV é a 
falta de camisinha durante uma 
relação sexual. Esse comporta-
mento tão criticado pela comuni-
dade médica é mais comum ao 
longo do período de carnaval. 
“Com a chegada do carnaval, 
as pessoas tendem a esquecer 
da camisinha. Esse hábito não é 
nada saudável. Principalmente 
para as mulheres porque em 
determinados casos, quando o 
vírus acomete a mucosa do úte-
ro, ele é capaz de provocar até 

mesmo um câncer de colo de 
útero”, explica a ginecologista. 

 Os sintomas vão além das 
verrugas e podem ser nota-
dos tanto na genitália quanto 
em outras partes do corpo. A 
aparição pode ter início a partir 
dos dois primeiros meses após 
o contágio, mas também pode 
jamais surgir – o que não torna 
o vírus inativo no organismo e 
também não o desqualifica para 
a contaminação de terceiros. No 
caso da mulher, uma opção de 
exame que detecta o vírus é o 
Papanicolau.

“O Papilomavírus humano é 
sorrateiro. Em 95%, o paciente 
está infectado e o vírus não 
SE manifesta. Mesmo assim, 
caso essa pessoa infectada 
tenha relações sexuais sem 
camisinha, a probabilidade de 
contaminação é muito grande. 
Por isso entramos numa série 
de cuidados preventivos que 
devem ser respeitados tanto no 
carnaval quanto em qualquer 
outra época do ano”, comenta 
Dra. Raquel. 

Além do uso do preservativo, 

existem outras formas de pre-
venção. Uma delas é a vacina, 
que está disponível de forma 
gratuita no Sistema Único de 
Saúde (SUS) para meninas de 
9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 
anos, pessoas que vivem com 
HIV e pessoas transplantadas 
na faixa etária de 9 a 26 anos. 
Apesar de ser um método pre-
ventivo de combater a doença, 
a vacina não serve como trata-
mento e a imunização não im-
pede em totalidade que a ação 
cancerígena do vírus. Por isso é 
importante, mesmo com a vaci-
nação, que o paciente continue 
usando preservativo durante as 
relações sexuais.

“O HPV não tem cura defi-
nitiva. O que podemos fazer 
é controlá-lo. Já o tratamento 
depende de a lguns fa tores 
como a idade do paciente, o tipo 
do vírus, a extensão da lesão 
ou verruga, a localização das 
mesmas e também do quanto 
o paciente foi acometido. Po-
demos recorrer à métodos que 
envolvem desde ácidos até o 
tratamento com laser. Se for 

o caso de um câncer de colo 
de útero decorrente do HPV, o 
tratamento é cirúrgico e pode 
haver a retirada do colo. Em 
casos mais graves, até mesmo o 
útero e as estruturas adjacentes 
podem ser retiradas!, conclui 
Dra. Raquel.

Vacinação do HPV em jovens 
mineiros

Em Minas Gerais, o HPV 
já é diagnosticado como um 
problema logo ao analisar os 
gráficos de vacinação. Segun-
do informações de um boletim 
da Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES/
MG) divulgado em dezembro de 
2017, a meta é de que 80% das 
meninas entre 9 e 15 anos se-
jam vacinadas contra a doença, 
porém, a média de vacinação é 
de apenas 54,29% do público. 
Por outro lado, o quadro é ainda 
mais complicado para os meni-
nos. A meta da SES/MG também 
é de 80%, mas apenas 26,95% 
do público está vacinado.

Fonte: Naves Coelho

Valor da Produção 
Agropecuária de 2019 

atinge recorde de 
R$ 630,9 bilhões

O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) encerrou 
2019 com R$ 630,9 bilhões, 2,6% 
acima do obtido no ano anterior. O 
valor é recorde para a série histó-
rica, iniciada em 1989, superando 
o VBP de 2017 (R$ 627,1 bilhões). 
No ano passado, as lavouras gera-
ram um valor de R$ 411,1 bilhões e 
a pecuária, R$ 219,8 bilhões.

De acordo com nota técnica 
do Departamento de Finan-
c iamento e In formação,  da 
Secretaria de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuá r ia  e  Abas tec imen to 
(Mapa), o ano foi marcado pelo 
“crescimento extraordinár io 
do faturamento do milho e o 
desempenho também excep-
cional da pecuária, com cresci-
mento real de 9%. As lavouras 
sofreram redução de 0,5%”.

Os produtos que mais se 
destacaram foram: algodão, 
milho, amendoim, banana, ba-
tata-inglesa, feijão, mamona 
e tomate. “Esses lideraram o 
crescimento, e juntamente com 
a pecuária, foram responsáveis 
pela elevada geração de renda 
na agricultura”, diz a nota.

Pode-se atribuir como força 

propulsora do crescimento, em 
grande parte, o aumento das 
vendas para o mercado interna-
cional, que nos últimos meses 
de 2019 teve forte impacto na 
alta da pecuária – destacam-se 
a expansão das exportações 
de carne bovina, suína, frango, 
bem como o aquecimento do 
consumo interno de ovos.

Arroz,  café,  cacau, man-
dioca, soja, trigo e cana-de-
açúcar tiveram desempenhos 
desfavoráveis entre as lavou-
ras analisadas. A previsão é 
que algumas continuem neste 
patamar em 2020, mas ou-
tras apresentem recuperação, 
como a soja e o café.

Participação dos estados no 
VBP em 2019

Os dados regionais mostram 
que os estados de Mato Grosso, 
São Paulo, do Paraná, de Minas 
Gerais, do Rio Grande do Sul e 
de Goiás lideraram a participa-
ção no VBP no ano de 2019.

VBP de 2020

Os indicadores de safra e 

de preços agrícolas mostram 
estimativas preliminares para 
o VBP de 2020 em R$ 674,8 
bilhões, 7% superior na com-
paração com o de 2019.

As lavouras têm previsão de 
crescimento de 4,6% e a pecu-
ária, 11,3%. Entre os produtos 
que apresentam melhor previsão 
de crescimento estão o café e a 
soja, que devem ter ganhos de 
37,6% e 15%, respectivamente.

O que é VBP

O VBP mostra a evolução do 
desempenho das lavouras e da 
pecuária ao longo do ano e cor-
responde ao faturamento bruto 
dentro do estabelecimento. 
Calculado com base na produ-
ção da safra agrícola e da pe-
cuária, e nos preços recebidos 
pelos produtores nas principais 
praças do país, dos 26 maiores 
produtos agropecuários do Bra-
sil. O valor real da produção, 
descontada a inflação, é obtido 
pelo Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
da Fundação Getúlio Vargas. A 
periodicidade é mensal.

Fonte: Imprensa Mapa

A projeção para este ano é de crescimento de 7%, somando R$ 674,8 bilhões


