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O Governo Municipal atra-
vés da Diretoria de Cultura 
realizara o Festival Cultura 
da Paz que ocorrerá na se-
gunda-feira dia 25 de julho, 
com local e programação a 
serem definidos em breve.

O foco do Festival é a 
Cultura como fator de de-
senvolvimento social e como 
mecanismo para representar 
e expressar a diversidade 
dos povos. Esta iniciativa tem 
por finalidade o incentivo à 
produção, difusão e fruição, 
promovendo a formação de 
público da produção artística 
e cultural.

No dia 25 de julho come-
mora-se o Dia Mundial de 
Cultura e Paz. A data é de-
dicada aos eventos culturais 
criativos visando estender as 
atividades que incentivam a 
paz para todo o país e o mun-
do. O símbolo adotado foi a 
Bandeira da Paz, protetora 
das instituições culturais, 
educacionais, científicas e 
de todos os monumentos 
históricos mundiais. A ban-
deira apresenta um círculo, 
no qual existem três esferas. 
O idealizador da bandeira e 
do projeto “Pacto Roerich de 
Paz”, Nicholas K. Roerich 
afirma que os símbolos re-
presentam a síntese de todas 
as artes, de todas as ciências 
e de todas as religiões, den-
tro da cultura.

AS INSCRIÇÕES PODE 
SER REALIZADAS COM O 
PRAZO FINAL NO DIA 16 DE 
JULHO ATÉ AS 17 HORAS.

Festival Cultura da Paz 
em São Lourenço
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Você Pergunta: Eu ouvi 
um pregador ensinar que a 
mulher de Jó não disse para 
ele amaldiçoar a Deus, antes, 
ela disse a ele “abençoa a 
Deus e morre”. É verdade 
isso? A palavra ali em Jó 2.9 é 
abençoa a Deus e não amal-
diçoa a Deus e morre? E por 
que as traduções trocaram a 
palavra para amaldiçoa? 

(1) Comecemos relem-
brando como está escrito 
esse texto na Bíblia: “Então, 
sua mulher lhe disse: Ainda 
conservas a tua integridade? 
Amaldiçoa a Deus e morre” 
(Jó 2:9).

Quando pesquisamos no 
hebraico a palavra “amaldi-
çoa” usada ali no português, 
ela é “barak”, significando 
“abençoar”. Mas a esposa 
de Jó estava mandando ele 
abençoar a Deus e morrer 
ou amaldiçoar a Deus e mor-
rer?

(2) Ao analisarmos a apli-
cação dessa palavra ali no 
texto, observamos que ela é 
aplicada possivelmente como 
uma forma de eufemismo. 
Eufemismo é quando uma 
ideia muito dura é expres-
sada de uma forma suave, 
para suavizar o significado e 
comunicação de algo.

Por exemplo, quando que-
remos falar da morte, nem 
sempre falamos que alguém 
morreu, mas falamos que 
“descansou”, “dormiu”, “está 
nos braços do Pai”.

Esses são exemplos de 
eufemismos. Mas qual eu-
femismo a frase “abençoa a 
Deus e morre” quer transmi-
tir? E por que os tradutores 
trocaram abençoar por amal-
diçoar?

(3) Possivelmente o que 
temos no verso era o respeito 
profundo pelo nome de Deus 
e menções sobre o Senhor 
Deus. Colocar na mesma 
frase a palavra “maldição” e 
“Deus” ou o nome de Deus, 
não era algo que alguém 
gostava de fazer. Certamente 
isso indicava alguma ideia 
de desrespeito a Deus para 
eles.

É por isso que se usa-
va então a palavra “barak” 
(abençoa) significando um 
eufemismo de “amaldiçoa”. 
Mas como eles iam saber 
se a frase era amaldiçoa ou 
abençoa? A significação exa-
ta acontecia pelo contexto. O 
contexto indica o significado 
correto.

Observe que no caso de 
Jó está claro que a fala da 
esposa era uma reação por 
causa do estado terrível em 
que Jó se encontrava: “Jó, 
sentado em cinza, tomou um 
caco para com ele raspar-se” 
(Jó 2:8).

A esposa se sentia inco-
modada de alguma forma 
em ver o estado do marido. 
Porém, não se sabe se ela 
queria que Deus derramas-
se logo sua ira e levasse Jó 
para acabar com o sofrimento 
dele ou se ela queria mesmo 
que ele abandonasse esse 
Deus que permitia tão gran-
de sofrimento ao marido tão 
dedicado a Deus!

Mas ao que parece o 
contexto pende mais para 

a esposa estar, talvez sem 
uma consciência clara do 
que estava fazendo, tentando 
fazer Jó blasfemar com seus 
lábios. Veja a reação de Jó:

“Mas ele lhe respondeu: 
Falas como qualquer doida; 
temos recebido o bem de 
Deus e não receberíamos 
também o mal? Em tudo isto 
não pecou Jó com os seus 
lábios” (Jó 2:10).

Então, o contexto aqui 
explica qual o uso da pala-
vra, que é com sentido de 
amaldiçoar, já que não faria 
qualquer sentido Jó censurar 
a esposa se ela estivesse 
mandando ele abençoar a 
Deus.

(4) Veja outro exemplo 
da mesma palavra hebraica, 
mas agora usada no sentido 
de abençoar mesmo:

“Salva o teu povo e aben-
çoa a tua herança; apascen-
ta-o e exalta-o para sempre” 
(Salmos 28:9).

Al i  onde está escr i to 
“abençoa” é a mesma pa-
lavra hebraica “barak”. Mas 
aqui observamos que o con-
texto está falando de bên-
ção mesmo, a bênção de 
Deus derramada sobre Seu 
povo, portanto, ali a tradução 
“abençoa” está correta.

Mas temos outros usos 
dessa mesma palavra na 
Bíblia com essa forma de 
significados usando eufemis-
mo? Sim, tem!

(4) Aqui mesmo no livro 
de Jó temos em Jó 1:5 esse 
mesmo uso dessa palavra. 
Observe: 

“Decorrido o turno de dias 
de seus banquetes, chamava 
Jó a seus filhos e os santifi-
cava; levantava-se de madru-
gada e oferecia holocaustos 
segundo o número de todos 
eles, pois dizia: Talvez te-
nham pecado os meus filhos 
e blasfemado contra Deus em 
seu coração. Assim o fazia Jó 
continuamente” (Jó 1:5)

No trecho onde Jó diz que 
talvez os filhos tenham “blas-
femado contra Deus” temos 
ali também a palavra “barak” 
(abençoar). Fica claro que Jó 
não oferecia sacrifícios pelos 
filhos, se talvez eles tivessem 
“abençoado” a Deus, não é 
verdade? Não faria sentido!

Logo, aqui também fica 
claro o mesmo uso dessa 
palavra como um tipo de eu-
femismo, onde o significado 
dela é apontado pelo con-
texto do texto. Nesse caso, 
o tradutor escolheu bem a 
palavra “blasfemado” no por-
tuguês, que é o sentido claro 
da expressão no contexto.

(5) Sendo assim, fica claro 
que no original a mulher de 
Jó disse a ele “abençoa a 
Deus e morre”, porém, não 
com o sentido de abençoar, 
mas de amaldiçoar, pois a 
palavra foi usada como um 
eufemismo.

Dessa forma, as tradu-
ções para o português acer-
tadamente traduzem por 
“amaldiçoa” e com isso evi-
tam dificuldades de interpre-
tação, já trazendo o sentido 
de forma direta ao texto para 
que o leitor o compreenda 
facilmente

A mulher de Jó, na verdade, 
disse “abençoa Deus e morre”! 

A tradução está errada?

Postado por Presbítero André Sanchez

A agitação do mercado brasileiro nos 
investimentos em Startups

Conctrução civil sustentável: Como 
estamos em relaçõ ao resto do mundo?

Prefeitura de Andrelândia-MG
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n° 081/2022 - Pregão 
Presencial n° 029/2022 Re-
gistro de Preços para futuras 
aquisições de concreto FCK 
25 MPA, conforme condições 
e especificações contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO II, parte integrante e in-
separável deste edital. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública 
dia 12/07/2022, Horário: 09:00 h 
para credenciamento e abertura 
dos envelopes. Informações:
l i c i t acao2@andre land ia .
mg.gov.br - (35)3325-1432. 
Pregoeira: Gabriela Gaspar 
Procopio. Andrelândia-MG, 
28/06/2022.
CONCURSO 001/2019  

33° EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES PRE-ADMISSIONAIS 
DO CONCURSO PÚBLICO 
001/2019.    
O Prefeito de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, 

que lhe são conferidas por lei, 
convoca os candidatos aprova-
dos, conforme lista do Anexo I, 
para a realização de exames 
pré-admissionais, conforme 
disposto no item 15 do edital 
Concurso Público 001/2019. 
Os candidatos convocados 
deverão comparecer à Clínica 
PREVCLI, situada na rua Batis-
ta de Oliveira n.º 239 sala 902, 
Centro, na cidade de Juiz de 
Fora MG, no dia 19/07/22 às 
09:30 hs. Será disponibilizado 
um veículo para transporte à 
cidade de Juiz de Fora. Os inte-
ressados deverão comparecer 
no portão principal da Sede da 
Prefeitura, à Av Nossa Sra do 
Porto da Eterna Salvação n.º 
208, centro, Andrelândia (MG), 
até às 06:00 hs - dia 19/07/22. 
A lista do Anexo I se encontra 
publicada no site oficial do mu-
nicípio. Informações site oficial 
e através do telefone. (35) 
33251432. Andrelândia/MG, 
28/06/22. Ibraim G. da Silva – 
Vice-Prefeito.     

Startups nascem para so-
lucionar problemas reais, do 
mundo real. Por conta disso, 
são modelos de negócio es-
sencialmente disruptivos, que 
oferecem serviços ou produ-
tos inovadores no mercado. 
Atualmente, temos mais de 
20.700 startups em todo país, 
em mais de 53 segmentos, se-
gundo a Associação Brasileira 
de Startups. Com isso, pode-
mos dizer, sem dúvidas, que 
vivemos o melhor momento 
do ecossistema brasileiro de 
startups.

Mesmo diante de tempos 
difíceis para a economia bra-
sileira, o mercado de startups 
continua crescendo: diversas 
startups voltaram seus servi-
ços para ajudar a driblar as 
dificuldades que enfrentamos 
nos últimos anos. Algumas 
edtechs, por exemplo, passa-
ram a oferecer conteúdo edu-
cativo gratuitamente em suas 
plataformas, outras contribuí-
ram realizando pesquisas que 

nos ajudassem a compreen-
der e lidar melhor com um 
período tão crítico na nossa 
história. Healthtechs nasce-
ram entregando telemedicina 
e outras ferramentas que au-
xiliaram no enfrentamento da 
pandemia. Outros destaques 
foram as startups que desen-
volveram meios para facilitar 
o trabalho remoto e as que 
foram criadas especialmente 
para solucionar problemas 
modernos acarretados pela 
pandemia

Quando o lhamos para 
investimento em startups, 
apesar de ser um modelo de 
risco, essa versatilidade do 
setor possibilita uma adapta-
ção melhor em crises, já que 
processos tradicionais e “ví-
cios” de grandes corporações 
não cabem aqui. Desta forma, 
o investidor com apetite ao 
risco, sabe que tem mais a 
ganhar do que perder.

E o Brasil está no radar 
de grandes fundos de in-

vestimento. Entendendo a 
singularidade dos brasileiros 
na criação de soluções inova-
doras, grandes corporações 
internacionais passaram a 
contribuir com aportes milio-
nários em startups de toda a 
América Latina. A japonesa 
SoftBank, por exemplo, criou 
em 2019 o Innovation Fund, 
fundo de US＄ 5 bilhões para 
investir em startups latino-
americanas, principalmente 
no Brasil.

Segundo o Distrito, as star-
tups brasileiras receberam 
cerca de US ＄9,4 bilhões em 
investimentos no último ano, 
resultado 2,5 vezes maior do 
que em 2020 e o maior desde 
2011, quando o levantamento 
começou a ser feito. E não à 
toa, vimos o Brasil passar a 
ter 21 unicórnios até o final 
de 2021, recordes de fusões 
e aquisições - cenário de 
um mercado em ebulição, e 
que acredito que só tende a 
crescer.

E se engana quem acredita 
que são apenas os fundos in-
ternacionais que estão com os 
olhares voltados para as star-
tups do Brasil. Empresários 
brasileiros passaram a flertar 
com investimentos no formato 
de venture capital, principal-
mente com a segurança de 
redes de co-investimento, 
como o Investidoresvc. O 
investimento-anjo cresce a 
cada dia no Brasil, seja pela 
possibilidade de aplicar valo-
res menores, seja pela capa-
cidade de investir em várias 
soluções simultaneamente, 
reduzindo possíveis riscos do 
valor aplicado 

Caminhando para a marca 
de 30 unicórnios, o Brasil con-
tinua um forte celeiro de bons 
negócios, prontos para dar 
os próximos passos no cres-
cimento, através de capital. 
Assim como há alguns anos, 
sigo entusiasmado com o que 
vem pela frente.

O Brasil caminha a passos 
largos no que diz respeito a 
construções sustentáveis. 
Segundo o ranking mundial 
elaborado pelo Green Buil-
ding Council Brasil (CBC), 
somos inc lus ive um dos 
países com mais obras sus-
tentáveis no mundo.

Realidade mundial, a sus-
tentabilidade é palavra de 
ordem para as edificações 
e demais empreendimentos 
imobiliários, tendo em vista 
a diminuição, sobretudo, da 
emissão de gases do efeito 
estufa, como o CO2. Sendo 
assim, fica o seguinte ques-
tionamento: quais são os pró-
ximos passos do Brasil nessa 
jornada inovadora, disrupti-
va, moderna e sustentável 
da construção civil?

O Brasil caminha a passos 
largos no que diz respeito a 
construções sustentáveis. 
Segundo o ranking mundial 
elaborado pelo Green Buil-
ding Council Brasil (CBC), 
somos um dos países com 
mais obras sustentáveis no 
mundo, ficando atrás apenas 
de nações como a China, 
Emirados Árabes e Estados 
Unidos

Com a alta da agenda 
ESG, sigla em inglês para 
práticas ambientais, sociais 
e de governança, é notável 

que executivos e investido-
res brasileiros já estão se 
movimentando e repensando 
seus negócios. O momento, 
então, é de desenvolvimento 
de soluções inovadores e 
sustentáveis, principalmente 
no mercado da construção 
civil - um dos segmentos 
que mais impactam o meio 
ambiente.

Um estudo do Conselho 
Internacional da Constru-
ção (CIB), aponta que mais 
de um terço dos recursos 
naturais extraídos no Bra-
sil são para a indústria da 
construção e 50% da energia 
gerada abastece a operação 
das edificações. Além disso, 
o setor é um dos que mais 
produzem resíduos sólidos, 
líquidos e gasosos, respon-
sável por mais de 50% dos 
entulhos, entre construções 
e demolições. Diante disso, 
para uma construção ser 
considerada sustentável, 
todos os seus processos 
precisam ser sustentáveis. A 
madeira, por exemplo, é um 
dos materiais mais antigos 
uti l izados na construção, 
porém foi  subst i tuída ao 
longo dos anos pelo aço e 
o concreto. Por ser o único 
material que é renovável e 
estruturalmente eficiente ao 
mesmo tempo, a madeira 
sempre esteve presente em 

construções nas regiões que 
enfrentam estações com 
temperaturas muito baixas, 
como os Estados Unidos 
e a Rússia. Elas oferecem 
benefícios térmicos, ener-
géticos e acústicos, o que 
garante além da preservação 
ambiental, mais conforto e 
economia.

Nos países desenvol-
vidos, há uma série de in-
centivos econômicos para 
construções verdes, como a 
Alemanha, que remunera os 
cidadãos que produzem um 
excedente de energia obtida 
por placas fotovoltaicas. Em-
bora, nacionalmente falando, 
o Brasil ainda não tenha 
incentivos suficientes e tão 
eficientes, há alguns projetos 
para redução da carga tribu-
tária das construções, como 
o IPTU verde, uma espécie 
de desconto contemplado no 
IPTU para obras que imple-
mentarem sistemas ecoefi-
cientes nas suas construções 
ou reformas.

O cenário atual da arqui-
tetura sustentável é mais 
tecnológico e ef ic iente, 

quando comparado há 20 
anos atrás. As novas tecno-
logias possibilitam o apro-
veitamento dos recursos 
naturais de forma integral, 
como as madeiras enge-
nheiradas, desenvolvidas 
na Áustria e que ganharam 
relevância e atenção mun-
dial nos últimos anos, prin-
cipalmente diante da sua 
versatilidade, modernidade 
e resistência. 

Hoje, o Brasil ocupa o 
quinto lugar entre os países 
que concentram mais edifica-
ções sustentáveis, de acordo 
com o estudo divulgado pelo 
United States Green Building 
em 2020. Realidade mundial, 
a sustentabilidade é palavra 
de ordem para as edificações 
e demais empreendimentos 
imobiliários, tendo em vista 
a diminuição, sobretudo, da 
emissão de gases do efeito 
estufa, como o CO2. Sendo 
assim, fica o seguinte ques-
tionamento: quais são os pró-
ximos passos do Brasil nessa 
jornada inovadora, disrupti-
va, moderna e sustentável 
da construção civil? 
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Rede de drenagem pluvial na Av. Damião 
Junqueira de Souza

Nota de esclarecimento á população
Atendimento Síndromes Gripais

O Hospital São Louren-
ço e a Prefeitura de São 
Lourenço vêm, a público, 
esclarecer que o município 
de São Lourenço tem en-
frentado um novo período 
de aumento do número de 
casos (confirmados e sus-
peitos) de Covid-19 - o que 
tem sido comum a vários 
outros municípios da região, 
de Minas Gerais e de todo 
o país.

Tal situação gerou, no-
vamente, um acentuado 
aumento do volume de pes-
soas atendidas no Centro de 
Síndromes Gripais (CSG) do 
Hospital São Lourenço (pré-
dio do Pronto Atendimento/
PA do Hospital, conhecido 
informalmente como “UPA”). 
A média diária tem supe-
rado 100 atendimentos/dia 

São Lourenço

no CSG - e, infelizmente, o 
tempo médio de espera tem 
sido bem maior do que o de 
costume no PA do Hospital, 
sendo que os atendimentos 
são feitos na capacidade 
máxima do Hospital.

Sendo assim, a Secretaria 
Municipal de Saúde, visando 
atender a população durante 
esse período de aumento da 
incidência de novos casos 
de Covid-19, informa que irá 
reabrir o Centro de Atendi-
mento Municipal às Síndro-
mes Gripais na próxima se-
gunda-feira, dia 27/06/2022, 
para atendimento médico, 
localizado na Rua Madame 
Schimidt (antigo Centro de 
Controle e Avaliação - Casa 
Amarela, na esquina da Po-
liclínica). Informa, também, 
que o Centro de Testagem 

Os tubos que serão utilizados 
para construção da rede de 
drenagem pluvial da Avenida 
Damião Junqueira de Souza 
já estão sendo entregues pelo 
fornecedor. A obra está prevista 
ser iniciada na segunda-feira 
(04/07) e tem o objetivo de mi-
nimizar os alagamentos na via 
em períodos chuvosos.

A construção da nova rede 
de drenagem pluvial é um pre-
parativo para a pavimentação 
asfáltica da avenida. Na primei-
ra etapa, ela será executada no 
trecho entre a Delegacia Regio-
nal de Polícia Civil e a Igreja 
de Nossa Senhora de Fátima 
(Igreja da Federal).

A execução da obra será 
realizada em uma soma de 
esforços entre o SAAE e a 
Secretaria Municipal de Infra-
estrura e Obras, com o apoio 
da SL Trans.

se mantém no mesmo lo-
cal (em frente ao Centro 
de Atendimento Municipal 
às Síndromes Gripais). Os 
atendimentos serão reali-
zados de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, com 
intervalo para almoço das 
12h às 13h. Esclarecemos 
que os atendimentos serão 
para usuários com sintomas 
leves; assim, nos casos com 
sintomas de moderados a 
graves a população deverá 
procurar o Pronto Atendi-
mento do Hospital (“UPA”).

Solicitamos a compreen-
são da comunidade para 
que se direcione a uma 
destas Unidades, de acordo 
com os sintomas apresen-
tados, ou seja: casos de 
menor gravidade = Centro 
de Atendimento Municipal 

às Síndromes Gripais; casos 
de maior gravidade = Centro 
de Síndromes Gripais (CSG) 
do Hospital São Lourenço 
(prédio do PA do Hospital / 
“UPA”) - evitando, assim, a 
duplicidade de atendimen-
tos, gerando redução no 
tempo de espera por atendi-
mento e otimizando o tempo-
resposta nos atendimentos 
de maior gravidade.

É fundamental seguirmos 
tomando os devidos cuida-
dos pessoais (higienização 
de mãos; uso de máscara 
em ambientes fechados; 
não fazer aglomerações; 
manter ambientes ventilados 
e etiqueta de tosse/espirro), 
pois assim o surgimento de 
casos será menor, desafo-
gando o sistema geral de 
atendimentos.
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Audiência debate
 restauro do vapor

A Comissão de Turismo da 
Câmara dos Deputados realiza 
audiência pública nesta quarta-
feira, 29, para discutir a restau-
ração do vapor Benjamim Gui-
marães, ancorado em Pirapora. 
Em 2019 o governo de Minas 
Gerais e o Ministério do Turis-
mo celebraram uma parceria 
para a restauração da embar-
cação. A empresa contratada 
para a realização do serviço, 
ao tentar retirar a embarcação 
das águas, provocou grave 
avaria no casco da embarca-
ção e esta situação persiste. O  
governo de Minas noticiou que 
assumiria integralmente a res-
tauração do vapor, mas nenhu-
ma ação foi tomada. (Gazeta 
Norte Mineira – Montes Claros)

Vale do Aço comemora 
agência

A Agência de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana do 
Vale do Aço (ARMVA) celebrará 
os seus 10 anos de criação na 
cerimônia solene da 6ª Confe-
rência Metropolitana da RMVA. 
O evento, aberto à comunidade 
mediante inscrição prévia, será 
realizado às 15h de quarta-feira 
(29), na sede da Fiemg Regio-
nal Vale do Aço, em Ipatinga. 
Dada a ocasião especial de 
aniversário da autarquia, o 
tema desta edição da confe-
rência será “10 anos de ARMVA 
e os avanços para o Vale do 
Aço”. Para celebrar esta data 
festiva, o governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema, e demais 
autoridades do Estado estarão 
presentes na cerimônia sole-
ne. (Diário do Aço – Ipatinga)

Trem Turístico em
 recuperação

A VLI Logística, através da 
Prumo Engenharia, deu início 
à recuperação e manutenção 
do trecho que será efetivado 
para o funcionamento do Trem 
Turístico Rio-Minas. O em-
preendimento foi viabilizado 
pela força das parcerias e pelo 
empenho do prefeito de Três 
Rios, Joacir Barbaglio Pereira 
(Joa), que cumpriu diversas 
agendas em Brasília, num ex-
tenso roteiro de reuniões com 
a ANTT – Agência Nacional 
de Transporte Terrestre –, em 
companhia de seus secretários 
municipais, viabilizando parce-
rias para que o início da obra 
tivesse a rapidez necessária 
para colocar o trem turístico 
em pleno funcionamento. (Além 
Parahyba – Além Paraíba)

Banco de Alimentos
 promove trocas

O Banco Municipal de Alimen-
tos de Formiga fará uma ação 
em prol da arrecadação de ali-
mentos. O equipamento trocará 
shampoos e condicionadores, 
voltados para os cuidados 
com pets (cães e gatos), por 
alimentos. Interessados em 
participar da ação devem doar 
cinco quilos de alimentos não 
perecíveis para receberem em 
troca cinco litros de produtos 
da linha Cafuné. Vale destacar 
que o Banco de Alimentos 
solicita, preferencialmente, os 
seguintes mantimentos: arroz, 
açúcar, feijão, óleo, leite e café. 
(Últimas Notícias – Formiga)
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Unidades terão horário 
estendido

Algumas unidades de saúde 
terão o horário de atendimen-
to estendido para as 20h, 
com foco na vacinação. Até 
sexta-feira, dia 1ª de julho, as 
unidades ESF Baguari, ESF 
Centro e São Tarcísio, ESF 
Jardim Pérola I, II, III e IV, 
ESF Santa Terezinha e ESF 
São Pedro I, II e III, atenderão 
nesse horário. Segundo a Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
serão ofertadas ao público 
geral todas as vacinas do 
Calendário Nacional, como 
vacinas contra a Covid-19 e 
Influenza (Gripe). A orienta-
ção é que as pessoas levem 
documento com foto e cartão 
de vacinas. (Diário do Rio 
Doce – Governador Valadares)

Prefeitura prioriza 
atendimento

Representantes da Arcelor-
Mittal participaram, a convite 
da Prefeitura de Itatiaiuçu, de 
uma reunião com o prefeito em 
exercício, Romer Soares, e a 
secretária municipal de Saúde, 
Edinelle Vieira, para tratar da 
procura por atendimento mé-
dico nas unidades de saúde 
do município por parte dos 
empregados terceirizados da 
mineradora. Segundo Romer, 
a grande quantidade de pes-
soal recém-chegado à cidade 
tem causado sobrecarga no 
sistema público municipal, que 
é planejado para atender a po-
pulação local em sua maioria. 
(Folha do Povo – Itatiaiuçu)

Títulos entregues 
para famílias

As famílias do Projeto de 
Assentamento – PA Pântano 
Mariano, na zona rural de 
Ituiutaba, receberam a entrega 
de seis Títulos de Domínio que 
regularizam a situação das 
áreas ocupadas e utilizadas 
para a agricultura familiar. A 
entrega foi feita por represen-
tantes do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria – Incra e pelo secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Carlos Marques, 
que representou a prefeita 
Leandra e a Prefeitura de Ituiu-
taba. O secretário explicou 
que o documento transfere os 
lotes em caráter definitivo para 
os agricultores, tornando-os 
proprietários da terra. (Gazeta 
do Pontal de Minas – Ituiutaba)

 JF debate transporte co-
letivo

Discutir questões ligadas à 
reestruturação do transporte 
coletivo urbano de Juiz de 
Fora foi objetivo da audiência 
pública realizada na Câmara 
Municipal. Todavia, a pauta 
acabou se concentrando em 
questões ligadas ao processo 
de caducidade anunciado 
pela Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF) à Tusmil. Além dos 
vereadores, o debate contou 
com a presença do secretá-
rio de Mobilidade Urbana da 
Prefeitura de Juiz de Fora, 
Fernando Tadeu David, que 
afirmou que uma consultoria 
sobre o transporte coletivo do 
município pode apontar novos 
caminhos para o setor. (Tribu-
na de Minas – Juiz de Fora)

Ações acontecem em Varginha, Alfenas, Pouso Alegre e Três Corações

Receita Federal deflagra Operação 
Grey Line no Sul de Minas

Não espere ser ensinado, busque o 
conhecimento

Diabetes aumenta em 35% o risco de 
desenvolver um glaucoma

A Receita Federal, com o 
apoio da Polícia Militar de Mi-
nas Gerais, deflagrou hoje, 29 
de junho de 2022, a Operação 
Grey Line.  O objetivo é com-
bater a importação irregular 
de mercadorias realizada por 
empresas de equipamentos 
eletrônicos nas cidades de 
Varginha, Alfenas, Três Cora-
ções e Pouso Alegre. 

Além de mercadorias novas 
importadas de forma irregular, 
a Operação investiga a impor-
tação de eletrônicos usados. 
Ou seja, são aparelhos se-
minovos, considerados como 
lixo eletrônico nos países 
mais desenvolvidos, que são 
comercializados com valores 
abaixo dos praticados no mer-
cado para novos aparelhos. 
Estes itens estão entrando 
no país de forma irregular, 

pois também estão sujeitos 
às regras de importação de 
mercadorias.  

Cerca de 25 auditores-
fiscais, analistas tributários e 
servidores administrativos da 
Receita Federal, além de 14 
policiais militares, participam 
da operação.

O nome “Grey Line” faz re-
ferência a uma linha de produ-
tos de uma marca renomada 
de equipamentos eletrônicos. 
De acordo com as investiga-
ções, os importadores do Sul 
de Minas se referem aos apa-
relhos importados de forma 
irregular como aparelhos da 
“linha cinza” (em inglês, Grey 
Line). 

Entrevista Coletiva 

Mais informações sobre a 

Operação serão divulgadas 
em entrevista coletiva que 
acontece hoje, 29 de junho às 
16h na sede da Receita Fede-
ral em Varginha, avenida Rui 
Barbosa nº10, Centro. 

Combate ao Descaminho  

A importação irregular de 
mercadorias é crime de des-
caminho que está previsto no 
Código Penal. A pena é de 
reclusão de 1 a 4 anos.

O delegado da Receita 
Federal em Varginha, auditor-
fiscal Michel Lopes Teodoro 
ressalta que “ as empresas 
que são alvo da operação 
estão importando mercadorias 
de forma irregular, prejudican-
do os demais empresários do 
setor. Ao sonegar os impos-
tos de importação, eles têm 

condições de vender seus 
produtos com valores abaixo 
do praticado no mercado. Essa 
concorrência desleal prejudica 
os empresários que pagam 
seus impostos em dia, inclu-
sive, gerando desemprego na 
região. Os principais beneficia-
dos com essa operação são as 
empresas que atuam de forma 
regular. “  

Essas operações reali-
zadas pela Receita Federal 
evitam a circulação de pro-
dutos potencialmente nocivos 
à saúde e ao meio ambiente 
em território nacional. Tais 
produtos não se submeteram 
aos procedimentos de segu-
rança, qualidade e avaliação 
de conformidade de órgãos re-
guladores, podendo, inclusive, 
conter substâncias tóxicas, de 
uso proibido no país.  

Muitas pessoas permane-
cem acomodadas dentro de 
um conhecimento limitado por-
que estão estudando com um 
bom professor ou em alguma 
boa escola. Ficam esperando 
o professor passar o conteúdo 
do dia e a escola conceder a 
nota de aprovação e o diploma 
ao final. Isso é muito pouco!

É por isso que acabam ten-
do um desempenho mediano. 
Medíocre significa “na média”, 
ou seja, nada de diferente ou 
excepcional. Pode não ser 
ruim, mas também não é bom. 
E por isso mesmo, quem é 
medíocre nunca será o melhor 

— porque não consegue nem 
ser bom o suficiente para se 
destacar.

Todas as pessoas bem-
sucedidas têm essa carac-
terística: sentem prazer em 
aprender e descobrir coisas, 
e se aprofundar no conheci-
mento. Isso se deve ao fato de 
que o cérebro, assim como o 
corpo, adora exercícios.

Assim como a muscula-
tura do corpo se acostuma 
com o desempenho em uma 
atividade física e passa a de-
sejar mais, o cérebro — por 
causa dos mesmos hormô-
nios — sente prazer quando 

desafiado para mais e mais 
aprendizados.

É muito comum ver pes-
soas sedentárias começarem 
a fazer uma atividade física 
leve, como uma caminhada, e 
depois sentirem cada vez mais 
vontade de praticar esportes 
e fazer treinamentos físicos 
mais intensos.

Também a pessoa que 
começa a estudar um idioma 
estrangeiro sempre sentirá 
vontade de aprender uma 
segunda língua, e depois uma 
terceira, e assim por diante.

Depois que um analfabeto 
digital aprende a dominar seus 

conhecimentos básicos de 
computador e internet, passa 
a querer aprender novos apli-
cativos, programas e mídias.

Isso acontece porque, as-
sim como o corpo, a mente se 
vicia em aprender cada vez 
mais. É um caminho infinito, 
prazeroso, ilimitável. É um 
caminho sem volta.

Por isso, não seja medí-
ocre: seja acima da média. 
Descubra esse prazer de 
aprender. Não engesse suas 
asas... Abra espaço em sua 
vida para o conhecimento e 
o aprendizado. Liberte-se e 
voe alto!

Nos últimos anos, há um 
crescente interesse dos pes-
quisadores em investigar a 
contribuição das alterações 
vasculares para o desenvol-
vimento do glaucoma, incluin-
do àquelas relacionadas ao 
diabetes e às doenças que 
obstruem os vasos sanguíne-
os responsáveis pela nutrição 
das estruturas oculares.

Essas duas condições – 
diabetes e obstrução dos va-
sos oculares - são responsá-
veis pelo desenvolvimento do 
chamado glaucoma neovas-
cular. Embora a prevalência 
geral seja baixa, o glaucoma 
neovascular contribui para 
perda visual e morbidade sig-
nificativas.

Além disso, o diabetes 
aumenta em 35% o risco de 
desenvolvimento desse tipo 
de glaucoma.

Segundo Dra. Maria Beatriz 
Guerios, oftalmologista geral e 
especialista em Glaucoma, 
quando a circulação dos va-
sos sanguíneos que nutrem a 

retina e o nervo óptico é afe-
tada, o organismo desenvolve 
novos vasos (neovasos) na 
tentativa de suprir essa falta 
de oxigênio. “Esses vasos po-
dem crescer na retina e na íris. 
Ocorre que é na íris que fica 
a malha trabecular, estrutura 
responsável pela drenagem 
do humor aquoso”.  

“O humor aquoso é o líqui-
do que preenche o globo ocu-
lar e sua drenagem é essencial 
para manter a pressão intrao-
cular sob controle. Quando 
os neovasos crescem, podem 
obstruir totalmente a malha 
trabecular. A partir disso, a 
pressão intraocular (PIO) pode 
subir consideravelmente, cau-
sando um glaucoma”, explica 
a especialista.

Infelizmente, é um glau-
coma agressivo e de difícil 
controle. Quase sempre o pa-
ciente tem diagnóstico de dia-
betes ou ainda problemas de 
oclusão vascular na retina.

 
Piora súbita da visão

 
O glaucoma neovascular, 

diferentemente dos outros 
tipos, causa sintomas e isso 
pode ajudar o diagnóstico 
mais precoce se comparado 
às formas que são silencio-
sas.

“A evolução desse glau-
coma neovascular é muito 
rápida. A pessoa pode sentir 
uma piora súbita da visão, dor 
ocular e o olho fica bastante 
vermelho. A partir desses sin-
tomas, é preciso procurar um 
serviço de emergência oftal-
mológica para evitar a perda 
definitiva da visão”, reforça 
Dra. Maria Beatriz.

 
Tratamento do glaucoma 

neovascular
 
Como em qualquer outro 

glaucoma, o objetivo do tra-
tamento é reduzir a pressão 
intraocular para estacionar 
os danos no nervo óptico. “A 
redução da PIO no glauco-
ma neovascular precisa ser 

rápida. 
Por isso, usamos medica-

ção oral, colírios e, por vezes, 
medicações na veia para obter 
esse efeito o quanto antes. 
Contudo, esse é só o primeiro 
passo do tratamento”, aponta 
a oftalmologista.

O controle da pressão 
intraocular é fundamental, 
bem como a secagem dos 
neovasos. Para isso, é usada 
uma medicação que é apli-
cada diretamente no olho do 
paciente. Por último, os casos 
têm indicação para a implan-
tação de tubo para controlar 
a PIO.

“Vale lembrar que quando 
conseguimos atingir o controle 
da pressão intraocular, o trata-
mento da retinopatia e/ou da 
oclusão vascular é essencial 
para evitar novos danos no 
nervo óptico. Esses pacientes 
devem ser acompanhados de 
perto pelo oftalmologista, além 
de seguirem de forma rigorosa 
o tratamento proposto”, finali-
za Dra. Maria Beatriz. 


