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O Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG), por 
meio da 2ª Promotoria de 
Justiça de Três Corações e 
da Coordenadoria Regional 
das Promotorias de Jus-
tiça de Meio Ambiente da 
Bacia do Rio Grande, e a 
prefeitura de São Tomé das 
Letras firmaram um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) no qual o município 
se compromete, entre ou-
tras obrigações, a elaborar 
os planos de manejo e de 
prevenção e combate a in-
cêndio da Área de Proteção 
Ambiental (APA) de São 
Tomé das Letras.

A APA do município é 
uma unidade de conser-
vação de uso sustentável, 
com aproximadamente 6 mil 
hectares de extensão
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Entenda o aumento contínuo 
do gás de cozinha nos 

últimos anos 

São Tomé das Letras assina TAC 
com Ministério Público para 

preservação do meio ambiente
O TAC é para preservação de uma APA de 6 mil hectares

Valor do GLP teve cinco variações de preço em 2019; quatro aumentos e um reajuste 

Atualmente, o constan-
te aumento do preço do 
botijão do gás de cozinha 
é uma das grandes preo-
cupações dos brasileiros. 
A última elevação do valor 
declarada pela Petrobras 
ocorreu em dezembro de 
2019, com o aumento de 
5% para venda nas refi-
narias. Os valores foram 
aumentados quatro vezes 
durante o último ano. 

Segundo uma pesquisa 
divulgada pelo IBGE tam-
bém em 2019, a variação 
de preços vem influen-
ciando o modo como a 
população prepara seus 
alimentos. 
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Paracatu (Mover), Refloreste 
e a comunidade de Morro Agu-
do. Os resultados da primeira 
etapa do projeto vão ser apre-
sentados à população no dia 
24 de janeiro, às 12 horas, na 
propriedade do casal Cecília 
de Oliveira Melo e Georg Lima 
de Morais. O Mais Água foi 
elaborado em conjunto com a 
comunidade desde o início, em 
2017. (Paracatu News)

 
Consulta para gestão de 

Turismo é aberta
 A Prefeitura de Poços 

de Caldas abre nesta quinta-
feira, 23, a fase de consulta 
pública destinada a colher ma-
nifestações sobre a concessão 
de uso para gestão, pela inicia-
tiva privada, de equipamentos 
turísticos da cidade do Sul de 
Minas. O edital é baseado em 
estudo de viabilidade realizado 
pelo Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais (BDMG). 
Estão incluídas no modelo de 
concessão as obrigações de 
gestão, as melhorias e a ope-
ração de quatro atrativos, em 
formato de circuito turístico in-
tegrado. São eles: o Complexo 
Turístico Cristo Redentor, que 
inclui o teleférico da cidade; a 
Fonte dos Amores; o Recanto 
Japonês; e o Complexo Turís-
tico Véu das Noivas. (A Folha 
Regional- Muzambinho)

 
Novo plano de turismo é 

lançado
 Já está em vigor o 

novo Plano Municipal de Tu-
rismo (PMTur) de Uberlândia. 
O documento elaborado com 
apoio do Conselho Municipal 
do setor, o Comtur, define es-
tratégias, ações e metas para 
o exercício de 2020 a 2023. De 
acordo com o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Inovação e Turismo, 
Raphael Leles, foram realizar 
diversas reuniões setoriais em 
2019 para ouvir as opiniões e 
objetivos de representantes do 
segmento turístico. Leles tam-
bém afirma que o documento 
não é definitivo, mas oferece 
um conjunto de diretrizes para 
guiar a gestão nos quatro anos. 
(Diário de Uberlândia) 

 
MOC se destaca na plata-

forma IDE Sisema 
 A cidade de Montes 

Claros está em quarto lugar 
no acesso a plataforma digital 
IDE-Sisema, ferramenta de 
licenciamento e outros servi-
ços ambientais, ficando atrás 
apenas de Belo Horizonte, 
Uberlândia e São Paulo, mas 
à frente do Rio de Janeiro, 
conforme dados da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente. A 
plataforma alcançou recorde 
de acessos em 2019. Des-
de a criação, em fevereiro 
de 2018, o mês de outubro 
do ano passado registrou a 
maior quantidade total de 
usuários diferentes e de no-
vos visitantes do sistema: 9,2 
mil pessoas buscaram dados 
geoespaciais do terr i tór io 
mineiro. O número está 22% 
acima da média mensal de 
usuários conectados ao IDE-
Sisema ao longo de 2019, que 
foi de 7,5 mil. Só naquele mês 
também foram identificados 
5,7 mil novos usuários. (Ga-
zeta Norte Mineira- Montes 
Claros) 

Gerais

Vale do Aço tem mais de 
230 mil veículos

 A frota da Região Me-
tropolitana do Vale do Aço teve 
um aumento de 4.488 veículos 
registrados em um ano e ultra-
passou a marca dos 230 mil. 
Os dados são da Administração 
Fazendária (AF) de Ipatinga, 
que foram enviados ao Diário 
do Aço nesta quarta-feira, 22. 
Conforme a AF, a frota atual na 
região é de 231.086, dos quais, 
137.095 são de Ipatinga; 45.302 
de Coronel Fabriciano; 39.894 
de Timóteo; e 8.795 de Santa-
na do Paraíso. Ao todo, foram 
recebidos R$ 118.320.267,19 
de Imposto de Propriedade de 
Veículo Automotor (IPVA) relati-
vo ao exercício de 2019, sendo 
que a expectativa de arrecada-
ção era de R$ 123.599.456,48. 
Já a previsão de arrecadação 
com o IPVA 2020 é de R$ 
132.154.813,99. Desse total, 
R$ 83.130.225,37 são referen-
tes a Ipatinga. (Diário do Aço- 
Ipatinga)

 
 
Memorial Chico Xavier vai 

receber verba
 Foi publicado na sema-

na passada, no Diário Oficial da 
União, a aprovação do Projeto 
de Revitalização do Memorial 
Chico Xavier junto à Secretaria 
Especial da Cultura do governo 
federal. Assim, o projeto está 
autorizado, por meio da Lei de 
Incentivo a Cultura, a captar 
recursos para sua execução 
estimada em de R$ 3 milhões. 
Segundo o museólogo e co-
ordenador do Memorial Chico 
Xavier, Carlos Vitor Silveira, 
este é o maior investimento 
em cultura da história de Ube-
raba propiciado por meio deste 
mecanismo. Dentro do bicen-
tenário de Uberaba, o projeto 
contempla a atualização das 
exposições com recursos de 
tecnologia, multimídia, acessi-
bilidade e interatividade. (Jornal 
de Uberaba) 

 
132 celulares para cada 

100 habitantes
Dados da Agência Nacional 

de Telecomunicações (Anatel) 
divulgados na última semana 
indicam que o Brasil terminou 
novembro de 2019 com 228,5 
milhões de celulares e densi-
dade de 108,21 cel/100 hab. 
Em Manhuaçu, os números 
apontam para o penúltimo mês 
do ano passado um total de 
124.402 celulares, com uma 
densidade de 132 aparelhos 
móveis para cada 100 habi-
tantes. A maioria absoluta dos 
celulares (69,79%) funciona 
como pré-pago. As operado-
ras mais utilizadas são Claro 
(73,94%), Vivo (18,03%), OI 
(6,63%) e TIM (1,40%). (Diário 
de Manhuaçu)

 
Projeto Mais Água revitali-

za nascentes 
 Mais de 3.600 metros 

de cerca foram construídos no 
Córrego do Batuque para pro-
teger 3 nascentes e preservar 
as margens do local. A ação faz 
parte do Projeto Mais Água - 
Morro Agudo Vivo, cujo objetivo 
é melhorar a disponibilidade 
hídrica nas propriedades rurais 
da região. O projeto é uma 
iniciativa da Nexa, em parceria 
com o Movimento Verde de 
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Governador também se reuniu com empresários e entregou placa que
 confere à cidade título de “Capital Estadual da Indústria Moveleira”

O governador Romeu Zema 
participou, nesta segunda-
feira (20/1), da abertura da 14ª 
edição da Feira de Móveis de 
Minas Gerais (Femur), em Ubá, 
na Zona da Mata, e entregou ao 
município a placa que confere 
o título de “Capital Estadual da 
Indústria Moveleira”. Durante 
a agenda, que representa o 
primeiro “Giro pelo Estado” de 
2020, Zema também se reuniu 
com empresários da região 
para discutir as demandas e 
necessidades dos diferentes 
setores produtivos e fez uma 
visita à fábrica Itatiaia.

A Femur, realizada pelo 
Sindicato Intermunicipal da 
Indústrias do Mobiliário de 
Ubá (Intersind), reúne 83 
expositores, com lançamen-
tos e tendências do merca-
do de móveis do país. Na 
edição passada do evento, 
em 2018, a feira gerou cer-
ca de R$ 300 milhões em 
negócios, evidenciando a 
produção do polo moveleiro 
de Ubá, que agrupa outros 
sete municípios: Guidoval, 
Piraúba, Rio Pomba, Rodei-
ro, São Geraldo, Tocantins e 
Visconde do Rio Branco.

Romeu Zema destacou a 
importância de conceder a no-
meação de “Capital Estadual da 
Indústria Moveleira” à cidade de 
Ubá, reconhecendo a importân-
cia da produção local no mer-
cado brasileiro e atraindo mais 
investimentos para a região.

“Eu diria que aquilo que 
nós fizemos foi simplesmen-
te declarar o que já existia. 
Fico muito satisfeito de ter 
acontecido no meu governo 
e esse título vem reforçar a 
importância desta atividade 
que gera tantos empregos 
em Minas,  pr inc ipa lmen-
te aqui na região de Ubá. 

Romeu Zema participa de abertura 
da Feira de Móveis de Minas 

Gerais em Ubá, na Zona da Mata

Enxergamos um potencial 
enorme e  queremos que 
Minas ganhe mais mercado 
no Brasil. O estado pode ser 
mais competitivo, e é o que o 
nosso governo está fazendo, 
visando também a aumentar 
a exportação”, afirmou.

O governador  também 
frisou que uma das principais 
ações da gestão é a simplifi-
cação tributária, que fomenta-
rá investimentos no Estado.

“Nós temos simplificado a 
legislação no sentido de reduzir 
o trabalho que os empreende-
dores têm. Temos reduzido a 
complexidade, a prestação de 
contas, muitos documentos dei-
xaram de existir. Estamos agi-
lizando as licenças ambientais, 
porque tudo isso impedia que o 
empreendedor tivesse acesso 
a linhas de crédito e pudesse 
expandir sua indústria. O nosso 
governo está junto com o setor 
privado, com quem investe e 
gera empregos”, disse.

Valorização
O presidente do Intersid, 

Áureo Calçado Barbosa, enal-
teceu o apoio do governador 
ao empresariado local.

“É a primeira vez que re-
cebemos um governador na 
Femur, um momento históri-
co que marcará pra sempre. 
Como prometeu em campa-
nha, Romeu Zema mostrou 
que é possível corrigir erros 
acumulados ao longo de dé-
cadas e mudar o rumo das 
coisas, por mais obscuras 
que elas tenham sido deixa-
das no passado”, afirmou.

O prefeito de Ubá, Ed-
son Teixeira Filho, se disse 
esperançoso de que o setor 
moveleiro ajudará o Brasil a 
retomar o desenvolvimento 
econômico. Ele também re-
conheceu o esforço da atual 
gestão para regularizar os 
repasses aos municípios e 
ajudar na recuperação da 
economia local.

“O Brasil precisa de pes-
soas que acreditem mais e o 
empresário de Ubá acredita. 
Os municípios passam por 
dificuldades por causa da re-
tenção de recursos, e tínhamos 
dúvidas sobre como o governa-
dor se portaria após a posse. 
A partir do segundo mês de 
2019 os repasses voltaram ao 
normal e o governo se dispôs 
a fazer um acordo para regu-
larizar repasses, inclusive da 
gestão anterior. Temos abso-
luta certeza de que o acordo 
continuará sendo cumprido. A 
convicção de que ele quer re-
solver é o que nos anima a con-
tinuar trabalhando e cuidando 
das cidades”, explicou.

O projeto que torna Ubá 
“Capital Estadual da Indústria 
Moveleira” é fruto da Lei esta-
dual 23.549/2020, sancionada 
pelo governador Romeu Zema. 
A proposta foi apresentada 
pelo deputado Coronel Henri-

que (PSL), que também estava 
presente na cerimônia. 

“É o primeiro passo de vá-
rias estratégias que estamos 
conversando em conjunto 
com o setor produtivo de Ubá. 
A cidade ganha ainda mais 
protagonismo e a demonstra-
ção inequívoca disso é a pre-
sença do chefe do Executivo 
aqui no município. Aqueles 
que geram emprego e renda 
estão sendo reconhecidos 
pelo governo federal e pelo 
estadual”, disse o deputado.

Também participaram da 
solenidade o secretário de 
Estado adjunto de Desenvol-
vimento Econômico (Sede), 
Fernando Passalio; o depu-
tado federal Charles Evan-
gelista; a deputada estadual 
Delegada Sheila; o presiden-
te da Fiemg, Flávio Roscoe; 
entre outras autoridades.

Apae
Romeu Zema também 

visitou a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Ubá, que atende 
mais  de 500 pessoas de 
20 municípios da região. O 
governador assistiu a uma 
apresentação do coral de 
c r ianças  e  ado lescentes 
atendidos pela instituição, 
conheceu as instalações e 
doou parte do seu salário 
para a associação, conforme 
vem fazendo nos úl t imos 
meses.

G a l e r i a  d e  i m a g e n s : 
ht tp: / /www.agenciaminas.
mg.gov.br/multimidia/gale-
r ia/romeu-zema-part ic ipa-
de -abe r tu ra -da - fe i ra -de -
move is -de-minas-gera is -
em-uba-na-zona-da-mata

         Fonte: segov mg
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELANDIA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
Processo nº 011/2020. Chamada Pública nº 001/2020. Objeto: 
Autorização de uso de bem público visando a exploração de 

barraca e espaços da Praça João Zuquim, Praça Visconde de 
Arantes e Avenida Nossa Sra. do Porto da Eterna Salvação du-
rante as festividades do Carnaval/2020 de Andrelândia. Entrega 

de Envelopes e abertura das propostas dia 10/02/2020 com 
início às 09:00 horas. Informações pelo Tel.: (035) 3325-1432 

e Email: licitacao@andrelandia.mg.gov.br. Presidente da C.P.L: 
Elane de P. Carvalho. Andrelândia – MG, 21/01/2020
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São Tomé das Letras assina 
TAC com Ministério Público 
para preservação do meio 

ambiente
O TAC é para preservação de uma APA de 6 mil hectares

O Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG), por meio da 2ª 
Promotoria de Justiça de Três 
Corações e da Coordenadoria 
Regional das Promotorias de Jus-
tiça de Meio Ambiente da Bacia 
do Rio Grande, e a prefeitura de 
São Tomé das Letras firmaram um 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) no qual o município se com-
promete, entre outras obrigações, 
a elaborar os planos de manejo e 
de prevenção e combate a incên-
dio da Área de Proteção Ambiental 
(APA) de São Tomé das Letras.

A APA do município é uma 
unidade de conservação de uso 
sustentável, com aproximada-
mente 6 mil hectares de extensão, 
que busca proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo 
de ocupação e assegurar a sus-
tentabilidade do uso dos recursos 
naturais. Áreas de recarga hídrica 
e diversos pontos naturais de in-
teresse cultural e turístico estão 
situados dentro do perímetro da 
unidade de conservação e serão 
beneficiados com os estudos que 
serão realizados.

Além da elaboração do plano 
de manejo e do plano integrado 
de prevenção e combate a incên-
dio, a prefeitura de São Tomé das 
Letras se comprometeu a adequar 
a estrutura e a composição do 
Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente de São Tomé 
das Letras (Codema) ao disposto 
nos artigos 17 e 20 do Decreto nº. 
4.340/02. O objetivo é que o órgão 
possa exercer as atribuições de 

Conselho Gestor da 
APA Municipal de São Tomé 

das Letras, a fim de implemen-
tar a infraestrutura necessária 
para o adequado funcionamen-
to da APA.

O não cumprimento de qual-
quer das obrigações assumidas 
no TAC implicará o pagamento de 
multa diária de R$ 500.

                         
Fonte MPMG 

Entenda o aumento 
contínuo do gás de 
cozinha nos últimos 

anos 
Valor do GLP teve cinco variações de preço em 

2019; quatro aumentos e um reajuste 

Atualmente, o constante au-
mento do preço do botijão do gás 
de cozinha é uma das grandes 
preocupações dos brasileiros. 
A última elevação do valor de-
clarada pela Petrobras ocorreu 
em dezembro de 2019, com o 
aumento de 5% para venda nas 
refinarias. Os valores foram au-
mentados quatro vezes durante 
o último ano. 

Segundo uma pesquisa di-
vulgada pelo IBGE também em 
2019, a variação de preços vem 
influenciando o modo como a po-
pulação prepara seus alimentos. 
Mais de 3 milhões de brasileiros 
estão usando lenha ou carvão 
para cozinhar, invés do gás de 
cozinha. 

Mas, para quem se esforça 
para utilizar o GLP (Gás Lique-
feito de Petróleo, o gás de cozi-
nha), o aperto tem sido grande. 
A dona de casa Isabel Viana, de 
75 anos, moradora da cidade de 
Guarulhos, na região metropoli-
tana de São Paulo, relata que 
em alguns meses chega a usar 
três botijões, pois cozinha para 
muitas pessoas. Ela desembolsa 
mais de 200 reais por mês com 
o produto. 

“Como está cada dia mais 
caro, dividimos o valor entre to-
das as pessoas da família para 
que assim não fique tão pesado, 
mas é um dinheiro que poderia 
ser usado para comprar mais 
comida ou outras coisas ”. 

Mas por que o preço 
vem aumentando tanto 
nos últimos tempos? 

Desde 2016, o governo mu-
dou a política de preços da Pe-
trobras, adotando uma medida 
que deixa o mercado petroleiro 
com maior liberdade, assim, o 
preço dos produtos derivados 
do petróleo, como a gasolina, o 
diesel e o gás dependem tam-
bém da variação de preços do 
mercado internacional. Desta 
forma, se o real desvaloriza em 
relação à cotação internacional, 
o valor do botijão de gás é dire-
tamente afetado. 

O preço do botijão de gás 
também pode variar dependendo 
da região do país onde mora o 
consumidor. Utilizando o aplica-
tivo de comparação de preços 
de botijões de gás, o Chama, é 
possível verificar que na região 
da Barra Funda, em São Paulo, 
o custo médio do botijão de gás 
é entre R$74,98 e R$90. Já em 
Recife, no bairro Espinheiro, 
os valores estão entre R$70 
e R$77. Em Belo Horizonte, o 
gás no bairro Dona Clara pode 
ser comprado entre R$65,99 e 
R$89. Na cidade de Florianópo-
lis, no bairro Cachoeira do Bom 

Jesus, os valores variam entre 
R$89 e R$97. 

O aplicativo Chama permite 
que consumidores encontrem 
gás de revendedores creden-
ciados pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP), pelo melhor pre-
ço e próximo de suas casas. 

“Com todas as oscilações 
de preços do gás nos últimos 
tempos e tantas diferenças de 
valores entre um revendedor e 
outro, é importante que as pes-
soas tenham acesso a uma fer-
ramenta que permita comparar 
e economizar. Além disso ainda 
tem a questão da qualidade e 
segurança e no Chama todos os 
revendedores são regulamenta-
dos pela ANP” afirma a diretora 
geral do Chama, Sheynna Hakim 
Rossignol. 

Saiba como economizar 

Disponível no Google Play e 
na Apple Store, o Chama é um 
marketplace que conecta reven-
dedores de botijões de gás a 
clientes. Lançado em novembro 
de 2016, foi criado para suprir 
a necessidade de adquirir o bo-
tijão de gás de forma rápida e 
prática priorizando a economia, 
com informações claras para o 
consumidor. 

Para utilizar a ferramenta, 
basta inserir seu endereço e ra-
pidamente são listados os reven-
dedores que atendem a região, 
o preço, o tempo estimado de 
entrega com base na distância e 
a avaliação de outros clientes. 

Outras funcionalidades do 
aplicativo são permitir que o 
consumidor faça o pagamento 
diretamente pela ferramenta 
e acompanhe o status de seu 
pedido até que ele chegue em 
sua casa. 

Sobre o Chama 

Disponível no Google Play 
e na App Store, o Chama é 
um marketplace que conecta 
revendedores de botijões de 
gás a clientes. Lançada em 
dezembro de 2016, a empresa 
reúne em um único ambiente 
mais de 2.000 revendedores 
regulamentados pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). 
Em apenas alguns cliques o 
usuário pode solicitar o ser-
viço oferecido pela empresa 
e escolher o fornecedor que 
mais lhe agradar -- selecio-
nando informações como: valor 
cobrado, tempo de entrega e 
marca do produto. O serviço 
está presente em São Paulo, 
Belo Horizonte, Curitiba, Porto 
Alegre, Brasília, Florianópolis 
e Recife

              Fonte : digitaltrix

Foto: Divulgação

Funed reforça importância de 
prevenção e diagnóstico da 

leptospirose
Com o aumento das chuvas, casos da doença podem aumentar, por causa de 

contato com água ou lama contaminadas
Febre, calafrios, dores muscu-

lares, cefaleia e dor ao redor dos 
olhos são os sintomas clássicos 
da leptospirose, uma doença gra-
ve que, se não for diagnosticada 
a tempo para o tratamento ade-
quado, pode levar à morte. De 
acordo com dados do Ministério 
da Saúde, foram registrados em 
Minas Gerais, de 2011 a 2018, 
924 casos de leptospirose e 102 
mortes, o que representa uma 
letalidade de 11%.

O tratamento para leptospiro-
se é feito a partir de antibióticos 
e os sintomas podem ser acom-
panhados de complicações re-
nais, hemorrágicas, cardíacas, 
respiratórias e oculares. Para 
complementar o diagnóst ico 
clínico e a investigação epide-
miológica, o exame laboratorial 
é oferecido pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Em Minas Ge-
rais, ele é realizado pela Funed, 
em seu Laboratório Central de 
Saúde Públ ica (Lacen),  que 
recebe as amostras encaminha-
das pelos serviços de saúde de 
todo o estado.

De acordo com a chefe do 
Serviço de Doenças Bacterianas 
e Fúngicas, Carmem Dolores 
Faria, a Funed é o único labo-
ratório público no Brasil a ofe-
recer simultaneamente todos os 
métodos para o diagnóstico da 
leptospirose: ELISA-IgM, Teste 
de Microaglutinação (MAT), Cul-
tura de Leptospira e Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR). 
Por ano, o Lacen processa em 
média 1.272 análises.

Transmissão e prevenção
Durante as enchentes, a urina 

de roedores contaminados, que 
circularam em esgotos e buei-
ros, mistura-se à enxurrada e à 
lama. Qualquer pessoa que tiver 
contato com essa água ou lama 
contaminada pode se infectar. 
A doença é causada por uma 
bactéria chamada Leptospira, 
que também pode estar presen-
te na urina de outros animais 
como bois, porcos, cavalos, 
cabras, ovelhas e cães. Esses 
animais também podem adoe-
cer e, eventualmente, transmitir 
a leptospirose ao homem. A 
doença pode ser transmitida 
após a permanência da pessoa 
por longos períodos em contato 
com água ou lama contaminada, 
mesmo com a pela íntegra, e se 
agrava quando há arranhões ou 
ferimentos na pele.

De forma geral, as princi-
pais medidas de prevenção 
da doença são o controle da 
população de roedores, a re-
dução do risco de exposição 
às águas e lama de enchentes, 
medidas de proteção individual 
para trabalhadores ou indiví-
duos expostos a situação de 
risco, como o uso de luvas e 
botas; conservação adequada 
de água e alimentos; além de 

armazenamento e destinação 
adequados do lixo.

Fluxo de atendimento
Caso tenha os primeiros sin-

tomas, após contato com água 
ou lama contaminada, a pessoa 
precisa procurar uma unidade de 
saúde mais próxima de sua resi-
dência, conforme explica a chefe 
do serviço. “A Funed não recebe 
as amostras dos usuários direta-
mente. Sendo assim, a coleta e 
encaminhamento precisam ser 
feitos pelos profissionais de serviço 
de saúde que já são treinados e 
orientados para o procedimento”, 
afirmou Carmem Faria.

Diante de um caso suspeito de 
leptospirose, os profissionais de 
Saúde são orientados a coletar 
amostras para a realização de 
todas as metodologias disponibili-
zadas pelo Funed. A realização do 
exame de cultura de Leptospira é 
extremamente importante na iden-
tificação dos sorovares (diferentes 
tipos de leptospiras) envolvidos em 
casos suspeitos, surtos ou epide-
mias que circulam no estado.

O laboratório é também re-
ferência para a Região Centro-
Oeste e sua responsabilidade 
é supervisionar e real izar o 
controle de qualidade dos la-
boratórios nos estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Goiás, além de capacitações 
quando necessário.

                   Fonte: SEGOV MG
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Monitor de Secas aponta redução da 
área com seca e da gravidade do 

fenômeno em Minas Gerais
Entre novembro e dezembro de 2019, o extremo sul contou com a redução da área com seca fraca devido às chuvas na região. 

A seca grave permanece no Triângulo Mineiro, Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio Doce

-

A ú l t ima  a tua l i zação  do 
Monitor de Secas aponta que 
Minas Gerais teve chuvas aci-
ma da média em dezembro de 
2019, o que contribuiu para 
a  melhora  dos ind icadores 
de seca e justif icou o recuo 
da seca fraca no extremo sul 
do estado. No entanto, nas 
demais áreas de Minas,  os 
registros de precipitação não 
foram suficientes para a redu-
ção no cenário de seca, o que 
contribuiu para a manutenção 
da  á rea  de  seca  g rave  na 
região do Triângulo Mineiro, 
Vale do Jequitinhonha e Vale 
do Rio Doce, bem como a seca 
moderada na Zona da Mata. 
Os impactos permaneceram 
inalterados em relação ao mês 
anterior. 

Em termos de anomalias de 
precip i tação, houve chuvas 
inferiores à média histórica na 
faixa centro-sul do Maranhão 
e do Piauí, oeste do Espírito 
Santo, Paraíba, Pernambuco, 
sul do Ceará, além de todo o 
território de Tocantins, Bahia, 
A lagoas ,  Se rg ipe  e  M inas 
Gerais. Por outro lado, chu-
vas acima da média histórica 
foram observadas em locais 
isolados do oeste e norte do 
Maranhão,  cent ro-nor te  do 
Piauí  e Ceará.  Nas demais 
áreas, as precipi tações ob-
servadas ficaram próximas à 
média histórica. 

 Em dezembro de 2019, os 
maiores volumes de chuva fo-
ram observados no centro-sul 
de Minas Gerais, em grande 
parte de Tocantins e em pon-
tos isolados do Espírito Santo, 

onde houve acumulados de 
precipitações entre 100mm e 
valores acima de 200mm. No 
Nordeste, os maiores volumes 
foram registrados no centro-
oeste e sul da Bahia, oeste 
do Piauí e em pontos isolados 
do  Ma ranhão ,  onde  f o ram 
observados acumulados tam-
bém var iando entre 100mm 
e 200mm. Já entre o Ceará 
e o centro-norte da Bahia, o 
predomínio foi de pouca ou 
nenhuma chuva, com acumu-
lados inferiores a 50mm.

 A partir deste mês, o Mo-
nitor de Secas expande sua 
área de atuação para Tocan-
t i ns ,  o  p r ime i ro  es tado  do 
Norte a contar com o serviço. 
E s t a  f e r r a m e n t a  r e a l i z a  o 
acompanhamento contínuo do 
grau de severidade das secas 
no Brasil com base em indica-
dores de seca e nos impactos 
causados pelo fenômeno. Com 
isso, o estado se junta aos 
nove do Nordeste, Minas Ge-
rais e Espírito Santo. Assim, 
o Monitor de Secas tem uma 
presença cada vez mais nacio-
nal, abrangendo o Nordeste, o 
Norte e o Sudeste. Os próxi-
mos estados a se juntarem ao 
Monitor serão Goiás e Rio de 
Janeiro, que já estão em fase 
de testes e em treinamento de 
pessoal.

 Clique aqui para verificar a 
situação de dezembro de 2019 
em todos os estados com o 
Monitor de Secas.

 
O Monitor de Secas 

O Monitor de Secas é coor-
denado pela Agência Nacional 

de Águas (ANA), com o apoio 
da Fundação Cearense de Me-
teorologia e Recursos Hídricos 
(FUNCEME), e desenvolvido 
conjuntamente com diversas 
instituições estaduais e fede-
rais ligadas às áreas de clima 
e recursos hídricos. Em Minas 
Gerais, o Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (IGAM) é 
o órgão que atua no Monitor 
de Secas. Por meio da ferra-
menta é possível comparar a 
evolução das secas nos 12 
estados a cada mês vencido. 
O Monitor vem sendo utilizado 
para auxil iar a execução de 
políticas públicas de combate 
à seca.

 O serviço tem como prin-
cipal produto o Mapa do Mo-
nitor, construído mensalmente 

a part ir da colaboração dos 
estados integrantes do projeto 
e de uma rede de instituições 
parceiras que assumem dife-
rentes papéis na rotina de sua 
elaboração. 

 Em operação desde 2014, 
o Moni tor  de Secas in ic iou 
suas atividades pelo Nordes-
te,  h is tor icamente a região 
mais afetada por este tipo de 
fenômeno climático. No fim de 
2018, com a metodologia já 
consolidada e entendendo que 
todas as regiões do País são 
afetadas em maior ou menor 
grau por secas, foi iniciada a 
expansão da ferramenta para 
a inclusão de estados de ou-
t ras regiões.  Em novembro 
de 2018 e em junho de 2019, 
Minas Gerais e Espírito Santo 

foram incorporados.
 O Moni tor  de Secas fo i 

concebido com base o no mo-
delo de acompanhamento de 
secas dos Estados Unidos e 
do México. O cronograma de 
atividades inclui as fases de 
coleta de dados, cálculo dos 
indicadores de seca, traçado 
dos rascunhos do mapa pela 
equipe de autoria, validação 
dos estados envolvidos e di-
vulgação do mapa final. A me-
todologia utilizada no processo 
faz com que o mapa do Monitor 
indique uma seca relativa, ou 
seja, as categorias de seca 
em uma determinada área são 
estabelecidas em relação ao 
próprio histórico da região. 

(ASCOM)Agência Nacional 
de Águas (ANA)

Foto:  Ascom

Defesa Civil Nacional está no Espírito Santo e em 
Minas Gerais para apoiar cidades afetadas por 

chuvas
Equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional acompanham ações de resposta a desastres registrados no último fim de 

semana
Brasília-DF, 20/1/2020 – O 

Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), por meio da 
Secretaria Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (Sedec), 
está apoiando os t rabalhos 
de resposta às fortes chuvas 
que atingiram o Espírito Santo 
na última sexta-feira (17) e a 
região metropolitana de Belo 
Horizonte (MG) no domingo 
(19). Equipes da Defesa Civil 
Nacional estão em ambas as 
local idades para auxi l iar na 
mitigação dos danos humanos 
e mater iais causados pelos 
desastres.

“D ian te  das  chuvas  que 
atingiram o Espírito Santo e a 
região metropolitana de Belo 

Horizonte, o ministro Gusta-
vo Canuto recomendou que 
disponibilizemos todo o apoio 
necessár io.  Temos equipes 
nos dois locais e nosso obje-
tivo é verificar os danos e, a 
partir da decretação da situa-
ção de emergência e do envio 
do plano de t rabalho pelos 
municípios, repassar recursos 
para a reconstrução das áreas 
afetadas”, ressaltou o secre-
tário nacional de Proteção e 
Defesa Civil do MDR, coronel 
Alexandre Lucas.

Desde sábado (18), técnicos 
da Defesa Civil Nacional estão 
no Espírito Santo para avaliar 
o impacto das fortes chuvas 
que atingiram os municípios 

de Alfredo Chaves, Iconha, Rio 
Novo do Sul e Vargem Alta. 
Durante o fim de semana, o 
d i re tor  do Cent ro  Nac iona l 
de Gerenciamento de Riscos 
e Desastres (Cenad), Armin 
Braun, acompanhou e auxiliou 
os trabalhos nas localidades 
atingidas. Ainda no sábado, 
ele fez um sobrevoo sobre a 
área do desastre para avalia-
ção dos danos e dos territórios 
mais afetados. Braun também 
part ic ipou de reuniões com 
o governador Renato Casa-
grande, com os prefei tos e 
representantes das defesas 
civis locais.

“O papel do MDR e da Se-
dec é de coordenação do apoio 

federal para que atuemos de 
forma alinhada com o estado 
e  os  mun ic íp ios .  A Defesa 
Civil do Espírito Santo já está 
agindo para darmos celeridade 
ao processo de resposta ao 
desastre e o Governo Federal 
vai ajudar sempre que for so-
licitado”, destacou o diretor do 
Cenad, Armin Braun.

Logo após o registro das 
primeiras ocorrências, o minis-
tro Gustavo Canuto entrou em 
contato com o governador Re-
nato Casagrande para disponi-
bilizar todo o apoio necessário 
do Governo Federal.

Minas Gerais

Também nesta  segunda-

feira (20), o secretário nacional 
de Proteção e Defesa Civi l , 
coronel Alexandre Lucas, parti-
cipou de reuniões em Belo Ho-
rizonte e em Contagem (MG) 
para a definição do planeja-
mento de resposta por conta 
dos estragos causados pelas 
chuvas do último domingo. A 
cidades foram atingidas por 
enxurradas e alagamentos.

Em apenas  40  m inu tos , 
choveu um total de 105 milí-
metros. Mais de 200 pessoas 
ficaram desalojadas por conta 
do desastre.

Info.:Assessoria de Comu-
nicação Social Ministério do 
Desenvolvimento Regional


