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Com o intuito de pro-
mover a integração da 
região com sua culinária 
peculiar, queijo, o café 
especial, o azeite e a 
cachaça artesanal de 
25 municípios da região 
da Serra da Mantiqueira, 
os organizadores espe-
ram reunir cerca de 5 
mil pessoas entre em-
presários, estudantes, 
turistas, exportadores e 
importadores.
  O evento com entrada 
gratuita, acontecerá en-
tre os dias 27 e 29 de 
maio, comemorando o 
Dia Nacional do Café, 
celebrado no dia 24 de 
maio. Serão aproxima-
damente 700 metros 
quadrados com 20 es-
tandes, shows musicais, 
palestras, quiosques, 
praça de alimentação, 
degustação e exposição 
de artesanato.
   Além destes atrativos, 
no dia 29 das 08H ás 
17H acontecerá o En-
contro de Carros Antigos 
que reuni top clássicos, 
Fuscas, Jipes, Baja, Hot 
Rod, Air Cooled, Motos 
Antigas, Bicicletas Anti-
gas, mercado de Pulgas, 
Miniaturas e uma expo-
cição da maior coleçãp 
de rótulos de cacha-
ça reconhecida pelo 
Ranking Brasil e exposi-
ção de fotos  “Café com 
fotografia” dos alunos da 
Rede Pública Municipal 
de Dom Viçoso.
  Na musica o evento 
oferece um Sarau com 
Miltinho Batera, Auyra 
e Gustavo com partici-
pação de poetas locais, 
apresentação do Studeo 
de Dança Denise Fonse-
ca,  showns com Binho e 
Cleovani, Pedro Delfim, 
Orquestra de Allegratto 
com sertanejo, erudita e 
classica, Riva e Batista, 
e Gustavo Corrêa. 
   O Festival possui 
parceria com o IF-Sul 
de Minas, Emater-MG, 
IMA, Epamig, Senar-

1º Festival do Café Especial 
com Arte de Dom Viçoso-MG

MG, Sebrae e Seapa 
para atender com mais 
efetividade as neces-
sidades de crescimen-
to dos produtores, que 
juntos com associações 
comunitárias, estudan-
tes e profissionais das 

ciências agrárias, terão 
a oportunidade de in-
teragir com diferentes 
grupos e trocar experi-
ências.
  Encerrando o evento 
no dia 29 com uma Mis-
sa celebrada em Ação 

de Graças na Matriz 
local.
  O Festival do Café 
Especial é idealizado 
por William Eventos e 
realizado pela Prefei-
tura Municipal de Dom 
Viçoso.
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Você pergunta: algumas 
vezes a Bíblia fala sobre 
sacrifícios de aroma agra-
dável a Deus ou também 
de sacrifícios de aroma su-
ave a Deus. O que vem a 
ser esse aroma que agrada 
a Deus em um sacrifício? 
Pode me ajudar a entender 
melhor esse tema?

 
(1) Quando Deus esta-

beleceu os rituais sacrifi-
ciais no Velho Testamento, 
Ele deu diversas regras de 
como esses sacrifícios de 
animais e também ofertas, 
deveriam ser trazidas ao 
tabernáculo e depois ao 
templo.

Uma das regras mais 
gerais era que os sacri-
fícios de animais fossem 
queimados. Para isso 
existiam muitas regras, 
dependendo do tipo de 
sacrifício.

Porém, sempre alguma 
parte do animal era quei-
mada ou mesmo todo o 
animal em alguns casos:

“Assim, queimarás todo 
o carneiro sobre o altar; 
é holocausto para o SE-
NHOR, de aroma agradá-
vel, oferta queimada ao 
SENHOR” (Êxodo 29:18)

(2) O que chama a aten-
ção é que junto dessas re-
gras aparece quase sem-
pre a expressão “aroma 
agradável”, que seria um 
dos resultados de fazer 
o sacrifício como Deus 
desejava:

“Porém as entranhas 
e as pernas, o sacerdote 
as lavará com água; e 
queimará tudo isso sobre 
o altar; é holocausto, ofer-
ta queimada, de aroma 
agradável ao SENHOR” 
(Levítico 1:9)

(3) Algum erram quando 
pensam que esse cheiro 
agradável citado nos ver-
sículos teria alguma coisa 
a ver com Deus sentir o 
cheiro dos sacrifícios, algo 
literal. Mas não é bem 
isso.

Essa é uma expressão 
“antropomórfica”, que sig-
nifica que coisas relaciona-
das a Deus são descritas 
na Bíblia de forma huma-
na (por exemplo, Deus é 
descrito se arrependendo, 
tendo olhos, nariz, boca, 
sendo como uma mãe, 
etc.), com o objetivo de 
nos fazer compreender 
melhor coisas a respeito 
de Deus!

Sendo assim, essa ex-
pressão sobre os sacrifí-
cios de aroma agradável 
significa que o sacrifício 
realizado corretamente, 
como Deus manda, chega 
até Ele de forma que O 
agrada profundamente!

(4) Mas por que o autor 
bíblico usa a palavra “aro-
ma”? Isso tem a ver com 
o que acontece quando a 

carne dos sacrifícios entra 
em contato com o fogo.

Você já deve ter sentido 
o cheiro de uma carne na 
churrasqueira, certo? É um 
cheiro bastante agradável, 
que desperta em nós fome 
e desejo de se alimentar. 
Essa carne no fogo nos 
aguça o olfato de forma 
bem profunda.

Essa é a ideia da ex-
pressão aroma agradável. 
Quando o sacrifício era 
feito da forma correta, exa-
lava um cheiro delicioso! 
Obedecer a Deus é algo 
delicioso, essa obediên-
cia chega até Deus como 
algo extremamente bom e 
positivo!

As pessoas que ali leva-
vam seus sacrifícios iriam 
sentir o cheiro que subia 
do altar. E esse cheiro sim-
bolizava que Deus estava 
se agradando quando a 
pessoa era obediente e 
fazia as coisas conforme 
o Senhor queria.

Existe aroma agradável 
no Novo Testamento?

(5) Será que na atua-
lidade, já que não temos 
mais sacrifícios de ani-
mais, ainda existem sacrifí-
cios de aroma agradável a 
Deus? A resposta é sim!

Paulo traz esse con-
ceito com profundidade, 
ensinando que a entrega 
de Cristo, quando se deu 
em nosso lugar na cruz, 
teve esse mesmo “aroma 
suave” diante de Deus:

“e andai em amor, como 
também Cristo nos amou 
e se entregou a si mesmo 
por nós, como oferta e sa-
crifício a Deus, em aroma 
suave” (Efésios 5:2).

Sendo assim, temos 
aqui o conceito de agra-
dar a Deus como sendo 
algo que tem um “aroma” 
que alegra o coração de 
Deus. Quando andamos 
em amor, assim como 
Cristo, agradamos a Deus 
profundamente!

(6) Paulo usou também 
essa figura quando rece-
beu cuidados dos irmãos, 
que muito o amaram e 
ajudaram em seu sustento 
na obra de Deus. Ao des-
crever isso, ele declarou:

“Recebi tudo e tenho 
abundância; estou supri-
do, desde que Epafrodito 
me passou às mãos o que 
me veio de vossa parte 
como aroma suave, como 
sacrifício aceitável e apra-
zível a Deus” (Filipenses 
4:18).

Note que o apóstolo 
considera o exercício do 
amor dos irmãos como 
algo que Deus recebe 
com alegria! Esse é o tipo 
de sacrifício que agrada 
a Deus, fazermos Sua 
vontade na prática, de 
verdade, com amor!

O que significa sacrifício de 
“Aroma agradável a Deus?”

Postado por Presbítero André Sanchez

Centro Comercial do novo Santuário 
movimenta fiéis

Raiva Humana: saiba como proteger seu pet

  O novo Santuário de Santa 
Rita de Cássia, maior do mun-
do dedicado à Santa atraiu 
multidões à cidade da Cássia. 
Foram três dias intensos de pro-
gramação e muitas bençãos. O 
novo Santuário está localizado 
em Cássia, sudoeste de Minas 
Gerais. A cidade é conhecida 
por sua devoção àquela que foi 
escolhida como sua padroeira. 
De acordo com a Polícia Militar, 
a 246ª Cia de Cássia, a cidade 
recebeu cerca de 100 mil visi-
tantes para a inauguração do 
novo Santuário.
  O momento ápice da progra-
mação que durou três dias, 
ocorreu dia 22 de maio, dia do 
aniversário de Santa Rita de 
Cássia que ficou conhecida 
como a padroeira das causas 
impossíveis, a protetora das 
viúvas e a santa das rosas (foto 
acima - crédito - Pastoral Santa 
Rita de Cássia).
  A tradicional Missa das Rosas 

  A doença que matou três 
pessoas recentemente em Mi-
nas Gerais causa cerca de 59 
mil mortes por ano no mundo, 
segundo dados da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS). 
A raiva humana é provocada 
por um vírus encontrado em 
diversos animais silvestres, 
como morcegos, gambás e 
outros mamíferos, porém, 
são os cães e gatos os prin-
cipais transmissores para os 
humanos, devido ao convívio 
próximo.
  “O vírus do gênero Lys-
savirus é transmitido aos 
humanos por meio da saliva, 
da mordedura e até mesmo 
de arranhões de animais do-
mésticos e os sinais podem 
permanecer invisíveis em 
cães e gatos por, no míni-
mo, 10 dias após o período 
de incubação. Com isso, os 
animais acabam espalhando 
o vírus e infectando seus 
tutores, sem demonstrar que 
estão doentes”, alerta Rosane 
Costa, consultora veterinária 
do GuiaVet, marketplace fo-
cado na saúde e bem estar 

lotou o Santuário. Foi um mo-
mento muito emocionante para 
todos os fiéis. 
“Vim aqui pagar uma promessa 
que fiz para minha neta e alcan-
cei a graça. A sensação é muito 
boa, já chorei, já rezei e já pedi 
para toda minha família. Quero 
voltar sempre aqui”, conta Ana 
Maria Alves.
Logo após a missa ocorreu a 
Cerimônia oficial de doação do 
novo Santuário de Santa Rita 
de Cássia, para a diocese de 
Guaxupé, pelas mãos de seu 
idealizador, o empresário Paulo 
Flávio de Melo Carvalho. A sole-
nidade contou com a presença 
do Governado Romeu Zema e 
do presidente do Sebrae Nacio-
nal, Carlos Melles.
  Na parte da tarde, foi realizada 
uma coletiva de imprensa que 
teve a participação, Governador 
Romeu Zema, o empresário, 
Paulo Flávio de Melo Carvalho, 
idealizador do novo Santuário, 

de cães e gatos. 
  Letal e sem tratamento, a 
principal forma de prevenção 
contra a raiva humana é por 
meio da vacinação dos pets, 
que funciona como uma bar-
reira imunológica. Por isso, é 
importante seguir o protocolo 
vacinal recomendado por 
um médico veterinário, como 
explica Rosane, formada 
pela Universidade Federal de 
Lavras, com pós em Clínica 
de Pequenos Animais pela 
Equalis.
  “Ele geralmente começa a 
partir dos 45 dias de idade, 
com as vacinas V8, V10 ou 
V11 no caso de cães, e pela 
V3, V4 ou V5, no caso de 
gatos. Após cerca de um mês 
da última dose, a vacina con-
tra raiva deve ser aplicada, 
sendo repetida anualmente. 
Respeitar o cronograma de 
vacinação informado pelo 
veterinário é muito importante 
e a vacina pode ser realizada 
em qualquer clínica ou hospi-
tal veterinário”, diz. 
  A Secretaria Estadual de 
Saúde de Minas Gerais (SES-

Carlos Melles, presidente do 
Sebrae Nacional, o prefeito de 
Cássia, Rêmulo Carvalho Pinto, 
o reitor do Santuário, Padre 
Michel Pires e o bispo, Dom 
Lanza Neto.
  O dia ainda contou com uma 
missa, às 15h e, às 18h, teve a 
procissão luminosa do santuário 
matriz em direção ao novo San-
tuário. A missa de encerramento 
foi às 19h.

Centro Comercial do novo 
Santuário

  O novo Santuário ocupa uma 
área de 180 mil metros qua-
drados, sendo 10.600 m2 de 
edificação. Abriga um Centro 
Comercial, a Casa para o Cle-
ro, um Velário e a réplica da 
casa de Santa Rita de Cássia. 
Com capacidade para até 5 mil 
pessoas sentadas, 2 mil em pé, 
conta com sanitários, vestiários, 
fraldário, praça de alimentação, 

MG) descartou a possibilidade 
de um quarto caso em uma 
adolescente mineira na última 
semana, no entanto, intensi-
ficou as ações de combate à 
raiva humana. Assim como 
a pasta, algumas empresas 
da região também se organi-
zaram num movimento que 
visa prevenir a doença. É o 
caso do Guiavet, que realiza 
uma campanha de incentivo 
à vacinação, na qual oferece 
orientação gratuita com a 
equipe de veterinários. Basta 
acessar a plataforma e ver as 
regras em: www.guia.vet/guia-
vet-contra-raiva, preencher as 
informações do pet, e enviar 
o código “MEUPETSAUDA-
VEL” no chat de orientação 
via texto.

Sintomas e cuidados
  Os sinais clínicos iniciais 
apresentados pelos pets 

são inespecíficos, ou seja, 
em outras doenças podem 
se apresentar da mesma 

forma. São eles: depressão, 
ansiedade, medo, deso-
rientação, dificuldade em 

A cidade recebeu cerca de 100 mil visitantes para a inauguração 
do novo Santuário

heliponto e estacionamento para 
200 ônibus e até mil carros.
  O Centro Comercial chamou 
a atenção dos fiéis e os comer-
ciantes ficaram bem felizes com 
os resultados. “Já tinha o desejo 
de abrir uma floricultura e, agora 
deu certo. Esta é a nossa primei-
ra loja e, estou muito animada”, 
conta Raquel Machado dos 
Santos, proprietária da Floricul-
tura Caminho das Rosas.
  Eduardo Pimenta de Souza 
é de uma família de ceramis-
tas cassiense. Ele também 
investiu no Centro Comercial 
do novo Santuário. “A tradicio-
nal cerâmica de Cássia está 
presente há mais de 30 anos 
na minha família. Decidimos 
abrir uma loja no Santuário 
para uma nova oportunidade e 
para mostrar ainda mais nosso 
trabalho aos romeiros e turistas 
que aqui vierem”, conta ele que 
tem outra loja na cidade junto a 
seus familiares

realizar certos movimentos 
habituais, excitação, agres-
sividade, se esconder em 
lugares mais escuros, falta 

de apetite, febre, convulsão, 
hidrofobia (medo de água), 

entre outros. 
  Os sintomas também afe-
tam seres humanos, portanto 
é necessário atenção em 
caso de acidentes com estes 
animais, seja por mordidas, 
lambidas e arranhões. Nestes 
casos, é necessário procurar 
assistência médica o mais 
rápido possível, lavar o local 
atingido com abundantemen-
te com água e sabão o mais 
rápido possível e aplicar pro-
duto antisséptico.
  Outros cuidados básicos 
são aliados na prevenção da 
raiva, como: nunca tocar em 
morcegos ou outros animais 
silvestres, evitar contato com 
animais desconhecidos de 
rua e, em caso de suspeita de 
infecção, a recomendação é 
entrar em contato com Zoo-
noses, Vigilância Ambiental ou 
Sanitária, mesmo que o animal 
não tenha mordido alguém. 



Correio do Papagaio:  Pág 3Terça-feira, 24 de Maio de 2022

Câmara Municipal concede 
Titulo de Cidadão Honorário

Concurso de quadrilhas 

A Câmara concedeu na 
última sexta-feira (20/05),  a 
partir das 20h,  o Título de 
Cidadão Honorário de São 
Lourenço ao Chefe Escoteiro 
Luiz Wagner Ferreira Teixeira. 
A sessão solene será na sede 
da Casa Legislativa (Alame-
da Dr. Gabriel Avair, 58). A 
homenagem foi proposta por 
meio do Decreto 308/2020, 
do vereador Ricardo Luiz 
Nogueira (PSD).

Segundo o projeto apre-
ciado em Plenário, Luiz Wag-
ner ingressou no 17º Grupo 
Escoteiro São Francisco de 
Assis (São Lourenço) em 
1983, onde desempenhou 
todas as funções existentes, 
desde assistente de seção 
até Diretor Presidente. Em 
quase 40 anos de atividade, 
formou mais de 3 mil jovens. 
No escotismo, o homenage-
ado conquistou a Insígnia de 
Madeira, o ápice da formação 
de um chefe.

Ainda de acordo com a 
justificativa do projeto de 
Decreto, o homenageado 
também participou da direção 
do “Programa Educativo dos 

Participe com sua Família 
e amigos do 2° Concurso de 
Quadrilhas que vai aconte-
cer de 16 a 18 de junho no 
estacionamento do Parque 
das Águas em São Louren-
ço.

O prazo de entrega das 
fichas vai até o dia 15 de 
Junho, na Secretaria Muni-
cipal de Turismo e Cultura, 
na Rua Aristotelina Bitten-
court, N° 99 ou no centro de 
atendimento ao turista no 
Calçadão ll.

A quadrilha é uma dança 
tradicional das festas juninas 
que ocorrem no mês de junho 
no Brasil. Ela é uma dança 
coletiva, que conta com a 
participação de vários casais 
vestidos com roupas caipiras. 
A dança é embalada ao som 
de músicas instrumentais 
típicas do interior do Brasil. 
A quadrilha é dirigida pela 
narração de uma pessoa 
(marcador), que faz brinca-
deiras e conduz os casais em 
cada momento.

De acordo com historiados 
e pesquisadores da cultura 
popular, a quadrilha surgiu 
na França do século XVIII. 
Principalmente em Paris 
ocorriam danças coletivas, 

 São Lourenço

Jovens das cidades Sul Mi-
neiras” e foi Diretor Regional 
do Distrito Sul de Minas por 
diversas ocasiões, sendo a 
última em 2019. Ainda foi 
agraciado com as medalhas 
de Bons Serviços 15 anos, 
Bons Serviços 30 anos, Gra-
tidão Prata, Gratidão Ouro e 
Cruz de São Jorge.

Biografia
Luiz Wagner nasceu no dia 

07 de julho de 1959, em Belo 
Horizonte, e já fez parte do 
quadro da Polícia Militar de 
Minas Gerais. Formou-se no 
Batalhão de Lavras e depois 
veio para São Lourenço, de-
signado para trabalhar na 58ª 
Cia Especial, onde adquiriu 
experiências em Relações 
Humanas, Direito e Legisla-
ção Criminal. Em 1987, pediu 
baixa no Bom Comportamen-
to e se tornou instrutor de 
ervas medicinais na antiga 
Fundação Cimas, desenvol-
vendo projetos de fitoterapia 
e terapia ocupacional para 
crianças e adolescentes. 
Também foi Conselheiro Tu-
telar por dois mandatos e 
presidente três vezes.

formadas geralmente por 
quatro casais, que tinham 
o nome de quadrille. Estas 
danças ocorriam em grandes 
salões palacianos e con-
tavam com a participação 
exclusivamente de membros 
da aristocracia francesa.

A quadrilha chegou ao Bra-
sil no final da década de 1820 
e, assim como em seu país 
de origem, foi muito comum 
entre as classes sociais mais 
ricas da sociedade brasileira 
da época (principalmente 
entre os integrantes da corte 
brasileira residente no Rio de 
Janeiro). Foi somente no final 
do século XIX que a quadri-
lha se popularizou e tornou-
se comum entre as camadas 
populares da sociedade. 
Porém, ao tornar-se popular, 
agregou diversos elementos 
culturais populares, princi-
palmente os relacionados 
às tradições e modo de vida 
no campo. Ganhou também, 
neste momento, um caráter 
mais divertido, com pitadas 
de momentos descontraídos 
e engraçados.

A partir do início do século 
XX, as quadrilhas se espa-
lharam por várias regiões do 
Brasil, sendo até hoje muito 

populares tanto nas cidades 
do interior quanto nas gran-
des capitais. Porém, em cada 

região ela assumiu aspectos 
específicos da cultura popular 
típica da cidade ou estado. 
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Zema diz que Minas ga-
nhou o maior presente

           Ao participar, no 
último domingo, da ceri-
mônia oficial de doação do 
santuário de Santa Rita de 
Cássia para a diocese de 
Guaxupé pelo empresário 
idealizador e investidor do 
santuário, Paulo Flávio de 
Melo Carvalho, o governa-
dor Romeu Zema disse que 
nesses três anos e cinco 
meses de sua gestão esse 
está sendo o maior presente 
que Minas Gerais está rece-
bendo. Sediado na cidade 
de Cássia, o santuário tem 
180 mil metros quadra-
dos, sendo 100 mil de área 
construída. A capacidade é 
de 5 mil pessoas sentadas 
e 2 mil em pé. Na “Missa 
das Rosas”, no domingo, 
cerca de 10 mil pessoas 
participaram do evento. (Fo-
lha da Manhã – Passos)

Agronegócio mineiro 
bate recorde

Impulsionadas pela valo-
rização de preços, as ex-
portações do agronegócio 
mineiro voltaram a bater re-
corde. Nos primeiros quatro 
meses do ano, o faturamen-
to atingiu US$ 4,69 bilhões, 
com expansão de 49% em 
relação a igual período de 
2021. A tonelada foi nego-
ciada, em média, a US$ 
1.229, um salto de 48,9% na 
mesma base comparativa. 
Por outro lado, o volume 
embarcado subiu apenas 
0,1%, somando 3,8 milhões 
de toneladas, de acordo 
com a Seapa. (Diário do 
Comércio – Belo Horizonte)

Teófilo Otoni debate Pro-
teção de Dados

            A Superintendência 
Regional de Saúde de Te-
ófilo Otoni promoveu um 
workshop, conduzido pela 
especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde, Edilaine 
F. Monteiro Lauar, também 
advogada, sobre a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pes-
soais. Trata-se do regular 
tratamento de dados pes-
soais por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público 
ou privado, a fim de resguar-
dar os direitos fundamentais 
como a liberdade, privacida-
de e o livre desenvolvimento 
da personalidade das pes-
soas naturais (físicas). (Di-
ário Tribuna – Teófilo Otoni)

Comércio paraisense
 tem ouvidoria

A Acissp (Associação Co-
mercial, Industrial, Agro-
pecuária e de Serviços de 
São Sebastião do Para-
íso) implantou o serviço 
de Ouvidoria do Comércio 
Paraisense com o objetivo 
de aproximar a entidade de 
seus associados, acolhendo 
as demandas e promoven-
do a melhoria dos proces-
sos internos e ao mesmo 
tempo ser um canal para 
que os consumidores das 
empresas locais tenham 
um espaço para apresentar 
reclamações, críticas, su-
gestões e elogios. A ouvi-

Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

doria é muito popular entre 
os órgãos governamentais, 
onde a sua criação e fun-
cionamento são obrigató-
rios. (Jornal do Sudoeste – 
São Sebastião do Paraíso)

Lei que cria cadastro 
de animais

A lei que cria a legislação 
que estabelece o cadastro 
de animais acolhidos e abri-
gados no Canil Municipal 
de Juiz de Fora já está em 
vigor. As regras entraram 
em vigência a partir da publi-
cação da norma jurídica do 
Diário Oficial Eletrônico do 
Município. O banco de da-
dos deverá ser formado por 
informações como nome do 
animal, data de entrada, his-
tórico e origem. O projeto de 
lei que resultou na criação 
do cadastro foi aprovado 
em definitivo pela Câmara 
Municipal no último dia 27 
de abril. O texto é de auto-
ria dos vereadores Bejani 
Júnior, André Luiz, Sargento 
Mello Casal, Tiago Bone-
cão, Kátia Franco Protetora 
e Julinho Rossignoli. (Tribu-
na de Minas – Juiz de Fora)

Pessoas de rua recebem 
orientação

A Prefeitura de Ipatinga, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, 
está abordando pessoas em 
situação de rua em praças 
e viadutos da cidade. O 
objetivo é orientar sobre os 
serviços de apoio oferecidos 
pela Prefeitura e, caso a 
pessoa permita, encami-
nhar para os serviços de 
atendimento a esse público 
– o Centro POP e a Casa 
de Acolhimento Parusia. A 
instituição, conveniada à 
Prefeitura de Ipatinga, tem 
capacidade para atender 
até 50 pessoas por dia. No 
entanto, em média, recebe 
apenas 35 e vários aposen-
tos ficam disponíveis. Na 
Casa de Acolhimento são 
fornecidas três refeições por 
dia para cada pessoa, sen-
do almoço, jantar e café da 
manhã. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Locomotiva é retirada 
da praça

O 2º Batalhão Ferroviário de 
Araguari retirou a locomotiva 
situada na praça dos Ferro-
viários para que ela passe 
por um processo de restauro 
e ser torne parte do Parque 
dos Ferroviários. O trabalho é 
uma parceria da Prefeitura de 
Araguari, através da Funda-
ção Araguarina de Educação 
e Cultura (FAEC), em parceria 
com o Batalhão Mauá. A loco-
motiva foi a primeira que cir-
culou pelos trilhos da Estrada 
de Ferro Goiás em Araguari, 
na primeira década do século 
20. Ela faz parte dos móveis 
da EFG; o vagão-dormitório 
de madeira, composto por 
cabine, camas, pias, sanitá-
rios e caixa d’água. Os mó-
veis pertencentes a Estrada 
de Ferro Goiás foram um 
dos poucos conjuntos que 
restaram no Brasil, situados 
no local de origem. (Gazeta 
do Triângulo – Araguari)

Inverno agrava a asma -- Saiba como 
controlar as crises 

  A asma é uma das doenças 
crônicas mais prevalentes no 
mundo e acomete 20 milhões 
de brasileiros1,2. Apesar do 
avanço no conhecimento da 
doença e formas de trata-
mento, o bom manejo dessa 
enfermidade ainda envolve 
obstáculos³. 
  Apesar de não ter cura, a 
doença pode ser controlada, 
mas o paciente precisa com-
preender que um desfecho 
satisfatório depende de enga-
jamento e tratamento medica-
mentoso contínuo, não apenas 
naqueles momentos em que 
os sintomas se intensificam ou 
durante as crises que exigem 
atendimento médico hospitalar 
de emergência2,3.
  O ar chega aos pulmões por 
meio dos brônquios, estruturas 
do sistema respiratório². Em 
pacientes com asma, uma 
inflamação crônica acomete 
esses dutos de ar, reduzindo o 
seu calibre e limitando o fluxo 
do oxigênio². Por essa razão, 
pacientes com asma sofrem 
com a falta de ar, perdem o 
fôlego, têm sensação de aperto 
no peito, apresentam sibilos e 
tosse². Existem inúmeros ga-
tilhos que resultam em crises 
de asma, e o frio do inverno é 
um deles, bem como fatores 
emocionais e externos, aler-
gias a ácaros, pólen das flores, 
produtos químicos, entre outros 
desencadeantes2.
  Não é à toa que essa doença 
é comparada a um iceberg, 
sendo os sintomas e as crises a 
parte visível da geleira4. “Abai-
xo da água, o que não vemos, 
é a inflamação dos brônquios 
provocada pela doença, que 

sem o devido controle, resulta 
em consequências a longo pra-
zo, como a perda progressiva 
da capacidade respiratória. 
Precisamos manter a inflama-
ção controlada. As crises são 
apenas a ponta do iceberg”, ex-
plica o pneumologista Bernardo 
Maranhão, gerente médico da 
área respiratória da farmacêu-
tica GSK.
   Mas, qual a melhor maneira 
de manter a asma sob contro-
le? Além da adoção de hábitos 
de vida mais saudáveis, é 
necessário cuidar da enfermi-
dade ao longo da vida, sem 
interrupções². Para aprofundar 
o entendimento sobre a impor-
tância do tratamento contínuo, 
o estudo New Versus Old: The 
Impact of Changing Patterns 
of Inhaled Corticosteroid Pres-
cribing and Dosing Regimens 
in Asthma Management, publi-
cado recentemente, analisou 
os benefícios de diferentes 
corticosteróides inalatórios 
(CI), medicamentos que são 
usados para controlar a infla-
mação brônquica e os sintomas 
da doença, bem como prevenir 
as crises5.
  Segundo o estudo, o trata-
mento que prioriza a dosagem 
contínua, diária e proativa de 
medicamentos (PRD - Proa-
tividade e Regularidade das 
Doses), com Propionato de 
Fluticasona em associação ao 
Salmeterol em pacientes com 
asma moderada, proporciona 
maior proteção contra os es-
pamos brônquicos e menos 
risco de efeitos colaterais, 
quando comparado à terapia 
à base de dosagens flexíveis 
com Budesonida associada ao 

Formoterol.
  Quando ocorre maior adesão a  
o tratamento pelo paciente com 
asma moderada, a abordagem 
PRD com PF/SAL mostra-se 
ainda mais eficaz do que a 
estratégia usada como terapia 
de manutenção e alívio, com 
medicamentos que associam 
Budesonida e Formoterol. 
   A dosagem diária regular e 
clinicamente apropriada com 
regimes à base de Fluticasona/
Salmeterol também mostrou 
menor risco de efeitos no orga-
nismo como um todo, pois é no 
pulmão que o corticoisteroide 
precisa agir. 
Há poucos estudos que com-
param a eficácia dos regimes 
de tratamento disponíveis para 
asma moderada e moderada 
a grave. Segundo o Dr. Mara-
nhão, “esses dados ajudam a 
aprimorar a conduta do médico 
no manejo e controle da asma, 
trazendo benefícios para a 
saúde respiratória do paciente, 
o que reflete em melhoria da 
qualidade de vida”.
   “São informações científicas 
que fortalecem a importância 
do tratamento de manuten-
ção, ou seja, diariamente em 
doses definidas pelo médico 
para o controle da asma, e 
reiteram algo que nem todo 
paciente asmático compreen-
de: a inexistência de crises 
não significa que a doença 
esteja sob controle”, conclui o 
pneumologista. 

Metodologia
    O estudo que avaliou a bron-
coproteção das vias aéreas ( o 
que sinaliza inflamação reduzi-
da das vias aéreas, indicando 
a eficácia do tratamento) e 

segurança (risco reduzido de 
efeitos colaterais de corticos-
teroides) foi realizado proje-
tando, validando e aplicando 
uma técnica de modelamento, 
considerando características 
farmacológicas dos CI enfoca-
dos. Avaliou a broncoproteção 
das vias aéreas e a atividade 
sistêmica em diferentes cená-
rios clínicos de adesão a este 
regime, com dados coletados 
de ensaios clínicos concluídos 
de vários regimes de dosagem 
baseados em CI. Investigou 
uma ampla gama de doses de 
PF /SAL (Propionato de Fluti-
casona em combinação com 
Salmeterol) em doses fixas e 
BUD/FOR (Budesonida com-
binada com Formoterol) em 
estratégia doses flexíveis. Os 
achados foram então, usados 
se para se definir os perfis de 
risco-benefício do CI.
   Este estudo avaliou os re-
sultados de broncoproteção 
(eficácia nas vias aéreas) e 
a possível e indesejável ação 
fora dos pulmões (segurança) 
simulando cenários clínicos do 
mundo real. Taxas de adesão 
variadas (100%, 85%) foram 
consideradas nos tratamentos 
estudados. Os corticosteroide 
inalatórios (Fluticasona em 
doses regulares proativas e 
Budesonida flexivelmente) 
foram avaliados a partir de 
ensaios clínicos publicados 
anteriormente.
   O método de modelamen-
to utilizado pelos autores é 
reconhecidamente um meio 
para se gerar conclusões com 
grande robustez e aceito inter-
nacionalmente para trabalhos 
científicos.

Alimentação saudável é 
desafio nas escolas

Governo Federal entrega 
500 moradias a famílias 

de baixa renda de 
Coronel Fabriciano (MG)Pesquisa constata dificulda-

de na aquisição de produtos 
da agricultura familiar para a 
merenda escolar.

A pandemia de Covid-19 
impactou a qualidade da ali-
mentação escolar, uma vez 
que muitos municípios dei-
xaram de adquirir alimentos 
da agricultura familiar para a 
merenda. A conclusão é de um 
estudo conduzido por pesqui-
sadores do Instituto Federal 
de Minas Gerais (IFMG), apre-
sentado em reunião da Co-
missão de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) nesta segunda-feira 
(23/5/22).

A pesquisa constatou que o 
percentual de gêneros alimen-
tícios adquiridos de agriculto-
res familiares para a merenda 
escolar diminuiu em 2020, 
o primeiro ano da pande-
mia. Conforme a Lei Federal 
11.947, de 2009, 30% do valor 

Residencial Buritis recebeu 
R＄ 37,5 milhões em investi-
mentos federais e vai bene-
ficiar cerca de 2 mil pessoas 
com a casa própria

O Governo Federal, por 
meio do Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR), 
entrega, nesta quinta-feira 
(26), 500 moradias a famílias 
de baixa renda da cidade 
de Coronel Fabriciano, em 
Minas Gerais. O presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
e o ministro Daniel Ferreira 
devem participar da cerimônia 
de inauguração do Residen-
cial Buritis, que vai beneficiar 
cerca de 2 mil pessoas com a 
casa própria.

O empreendimento integra 
o Programa Casa Verde e 
Amarela e recebeu R＄ 37,5 
milhões em investimentos 
federais, por meio do Fundo 

repassado pelo Programa Na-
cional de Alimentação Escolar 
(PNAE) deve ser destinado 
à aquisição de produtos da 
agricultura familiar.

De acordo com a pesquisa 
do IFMG, em 2019, 72% das 
prefeituras executaram o per-
centual mínimo de 30%. Em 
2020, apenas 33% dos muni-
cípios cumpriram a legislação. 
O estudo, coordenado pela 
professora Maria das Graças 
de Oliveira, do campus do 
IFMG em Ribeirão das Neves 
(RMBH), analisou os dados 
de 171 municípios de todas as 
regiões do Estado entre 2017 
e 2020.

Os principais motivos ale-
gados pelas prefeituras para 
o descumprimento da lei fo-
ram a inviabilidade do forne-
cimento regular e constante 
de gêneros alimentícios e a 
impossibilidade de emissão de 
nota fiscal pelos agricultores 
familiares.

de Arrendamento Residencial 
(FAR), sendo que R＄ 30,1 
milhões foram repassados 
desde 2019, o que representa 
80,31% do total.

O conjunto habitacional 
conta com 25 blocos, cada um 
com 20 apartamentos, dividi-
dos entre térreo e quatro anda-
res. O condomínio conta com 
infraestrutura completa, com 
drenagem, esgoto, água, pa-
vimentação, energia elétrica, 
iluminação pública e transporte 
público. Nas proximidades, há 
postos de saúde e de seguran-
ça, escolas e creches.

O evento será transmitido 
ao vivo pela EBC e pelas redes 
sociais do Planalto.

Data: 26 de maio - Hora: 16h
Local: Rua Vereador José 

Antunes Barbosa, 505, Bairro 
São Vicente - Coronel Fabricia-
no/MG


