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No dia 12 de janeiro, 
aconteceu a assembleia 
para prestação de contas e 
eleição da diretoria do São 
Lourenço Convention & 
Visitors Bureau. A duração 
de cada diretoria é de dois 
anos, quando nova eleição 
deve ser convocada e aber-
tas as inscrições para as 
chapas que queiram dispu-
tar o mandato seguinte.

Nesta eleição, a aber-
tura das inscrições para 
as chapas concorrentes 
aconteceu no dia 13 de 
dezembro de 2021, no 
entanto, apenas a chapa 
“O Trem não para” foi re-
gistrada para concorrer a 
diretoria. Mesmo havendo 
uma chapa única, é neces-
sário seguir o protocolo e 
colocá-la em votação, que 
é aberta a todas as empre-
sas associados ao SLCVB. 
A votação foi realizada e a 
chapa inscrita foi declarada 
eleita por unanimidade.
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Você Pergunta: Eu o meu 
noivo somos evangélicos e 
estamos nos preparando para 
casar. Porém, pelas dificul-
dades econômicas, estamos 
sem dinheiro para fazer uma 
cerimônia bonita, na igreja, 
para receber bem as pessoas 
que gostamos e honrar o nosso 
Deus. Estamos preocupados 
que casar somente no civil 
seja pecado diante de Deus. 
Como faremos o casamento 
na igreja se não temos condi-
ções? Se casarmos somente 
no civil nosso casamento vai 
ter validade?

Cara leitora, essa é uma 
dúvida de muitos casais que 
requer uma reflexão importante 
para entender os propósitos do 
casamento público e da bênção 
de Deus sobre o casamento. 
Vamos refletir um pouco sobre 
isso juntos.

É obrigatório casar
na igreja?

(1) O casamento diante da 
sociedade já teve muitos forma-
tos. Por exemplo, nos tempos 
bíblicos, onde não existiam 
cartórios e a religião costumava 
estar totalmente “misturada” ao 
estado, a cerimônia religiosa 
(mais pomposa ou mais sim-
ples) tinha validade como um 
casamento legal.

Com o passar do tempo 
tivemos mudanças na socieda-
de, maior pluralidade religiosa, 
uma separação maior entre as 
religiões e o estado (em grande 
parte dos países), o que acabou 
fazendo ser necessário uma 
regra para casamentos legais 
que fosse aplicada a todos, 
resguardando direitos e trazen-
do proteções contra excessos, 
como a pedofilia, por exemplo, 
quando homens casavam com 
meninas muito novas. Tudo isso 
é muito positivo.

(2) Sendo assim, agora 
falando de Brasil, temos um 
código de leis que regulam o 
casamento diante da sociedade 
(civil).

Todos os que querem um 
casamento reconhecido pelo 
estado e da sociedade, de for-
ma pública, devem se submeter 
a esse conjunto de regras, de 
registro e outros detalhes.

Não existe nessas regras 
nada que fira a palavra de Deus 
(pelo menos nesse momento), 
pelo contrário, o crente deve 
se submeter a elas, pois são 
boas e corretas para que seu 
casamento seja público e oficial 
diante da sociedade.

Porém, aqui entra a pergun-
ta: e o casamento religioso, ain-
da tem alguma importância? E 
casar na igreja, é obrigatório?

(3) Para o crente tanto 
quanto estar correto diante da 
lei dos homens é muito mais 
ainda importante ter sua união 
selada diante de Deus.

No entanto, aqui temos 
algum exagero, provavelmente 
contaminado pela ideia origina-

da na doutrina católica de que 
o casamento religioso seja um 
sacramento (um tipo de sinal 
visível) que o casal tem que 
fazer para que haja validade 
na união.

E nesse caso tem que ser 
sacramentada por um sacerdo-
te. No entanto, não cremos que 
o casamento seja um sacramen-
to, não temos na bíblia qualquer 
exigência ou menção do casa-
mento como sacramento.

Sendo assim, não existe 
exigência bíblica de que para ter 
validade um casamento tenha 
que ser feito na igreja e por um 
sacerdote. Mas como deve ser, 
então?

(4) Buscar a bênção de 
Deus é uma obrigação do casal 
cristão, mas não é necessário 
que seja na igreja e nem que 
haja cerimônias caras. O ca-
samento no civil já fez o casal 
estar casado legalmente, foi 
realizado um laço reconhecido 
e público (que é obrigação do 
cristão fazer).

Mas e a bênção de Deus? 
O casal pode, por exemplo, ele 
mesmo consagrar sua união a 
Deus em oração. O casal pode 
ainda, em uma reunião intimista, 
convidar pessoas amadas e um 
pastor para conduzir um mo-
mento de consagração de sua 
união a Deus sem custos.

Nada disso precisa ser pom-
poso, não existe também ne-
cessidade (exigência bíblica) 
de que seja na igreja. Mas é 
importante que o casal faça 
com que a informação de seu 
casamento seja pública, para 
que todos saibam que agora um 
é do outro.

E isso pode ser feito conver-
sando com os irmãos ou mesmo 
avisando na igreja a que fazem 
parte. Claro, o uso tradicional da 
aliança também ajuda nisso.

A bênção de Deus a um 
casal não tem qualquer ligação 
com o “casar na igreja”.

(5) Para finalizar, não existe 
qualquer pecado na tradição de 
se fazer uma cerimônia religiosa 
na igreja em um casamento, 
para celebrar e consagrá-lo a 
Deus.

É bonito, é emocionante e 
celebra o nascimento de uma 
nova família de uma forma fes-
tiva, no entanto, aqueles que 
não têm condições de fazer algo 
assim, não devem diminuir a 
importância de sua união diante 
de Deus.

A consagração a Deus, ain-
da que feita de forma humilde, 
tem os mesmos efeitos. Deus vê 
o coração, a intenção.

Deus honra aqueles que 
O buscam, seja em uma linda 
cerimônia (mais cara), seja de 
joelhos em um chão de terra, 
consagrando sua união ao 
Senhor!

“Digno de honra entre todos 
seja o matrimônio, bem como o 
leito sem mácula; porque Deus 
julgará os impuros e adúlteros” 
(Hebreus 13:4)

Gerais

Casar somente no civil é pecado? É 
obrigatório também casar na igreja?

Postado por Presbítero André Sanchez

Confiança dos pequenos negócios 
mineiros cresce em dezembro

Construção Civil puxa resultado do Iscon, índice que mede o ânimo 
dos empresários em relação ao desempenho das suas atividades 
Os pequenos negócios da 

Construção Civil de Minas Ge-
rais são os únicos que avaliaram 
positivamente o desempenho 
das condições para os negócios 
de seu ramo de atividade no últi-
mo trimestre de 2021. São tam-
bém os que estão mais otimistas 
em relação ao primeiro trimestre 
deste ano. É o que mostra a pes-
quisa Índice de Confiança dos 
Pequenos Negócios (Iscon) de 
dezembro. Enquanto o índice de 
confiança geral dos pequenos 
negócios ficou em 116 pontos, o 
Iscon da Construção Civil fechou 
em 129.

O Iscon do setor aumen-
tou 13 pontos em relação a 
novembro. Esta foi a segunda 
maior variação desde o início da 
pesquisa, em janeiro de 2021. 
A maior elevação no índice de 
confiança do setor, de 15 pon-
tos, foi em maio. A elevação do 
Iscon da Construção no último 
mês de 2021 foi puxada tanto 
pelo Índice de Situação Recen-
te (ISR), que subiu 11 pontos, 

quanto pelo Índice de Situação 
Esperada (ISE), que aumentou 
14 pontos. 

O ISR, junto com o ISE, são 
os subíndices que compõem 
o Iscon. Contudo, o ISE tem 
peso dobrado no cálculo do ín-
dice que mede a confiança dos 
pequenos negócios. “Houve 
uma desaceleração nos preços 
dos insumos e equipamentos 
e, para alguns segmentos da 
Construção Civil, a expectativa 
com a elevação de gastos pú-
blicos com obras durante 2022, 
um ano eleitoral, também pode 
ter contribuído para o aumento 
da confiança”, avalia Paola La 
Guardia, analista da Unidade 
de Inteligência Empresarial do 
Sebrae Minas.

Já a Indústria apresentou 
um crescimento de 7 pontos 
no Iscon, saltando de 109, 
em novembro, para 116 em 
dezembro. O setor de Serviços 
registrou um crescimento de 6 
pontos no índice de confiança, 
com um Iscon também de 116 

pontos. Já o Comércio saltou 
de 110 para 115 pontos no 
Iscon. “As festas de fim de ano 
impactaram positivamente a 
avaliação dos empresários em 
relação ao momento presente, 
o que justifica o salto de 10 
pontos no ISR do Comércio em 
dezembro”, explica a analista. 

Confiança aumenta no
curto prazo

O Iscon de dezembro fechou 
em 116 pontos, valor próximo 
ao de tendência à estabilidade 
(próxima de 100 pontos) com 
expectativa de leve melhoria. 
Em relação a novembro, o in-
dicador teve um aumento de 6 
pontos. A pesquisa ouviu 1.225 
participantes entre os dias 9 e 
21 de dezembro.

O Índice de Situação Re-
cente (ISR) subiu 6 pontos em 
relação a novembro, e fechou 
em 85 pontos. “Apesar da leve 
melhora, o ISR ainda indica 
que houve uma piora nas con-
dições econômicas nos últimos 

três meses, na percepção dos 
empresários”, comenta Paola 
La Guardia.

Já o Índice de Situação 
Esperada (ISE) ficou em 132 
pontos, 6 também acima do ISE 
de novembro. “Aqui temos um 
aumento nas expectativas dos 
empresários de que a situação 
econômica melhore nos próxi-
mos três meses”, completa a 
analista. 

Pequenas Empresas
mais otimistas

As Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) voltaram a ser as 
mais confiantes em dezembro, 
com um Iscon de 124 pontos, 
seguidas pelas Microempresas 
(ME), 120, e os Microempreen-
dedores Individuais (MEI), 113 
pontos. Em relação a novem-
bro, os pequenos negócios de 
todos os portes aumentaram a 
confiança em suas atividades: 
as EPP tiveram uma variação 
positiva de 9 pontos, as ME de 
3 e os MEI de 7 pontos.

A educação bilíngue como forma de 
entender e se conectar melhor ao mundo

Você sabe em qual parte do seu site está 
perdendo seus clientes?

Por Phyllis Hildebrandt

Ter fluência genuína em um 
segundo idioma abre muitas 
oportunidades, tanto no Brasil 
como no exterior. Neste cená-
rio, o inglês, especialmente, tem 
um papel fundamental, sendo a 
língua predominante nas trocas 
internacionais nas áreas de 
ciência, tecnologia, educação, 
cultura e negócios de forma 
geral. O avanço da globalização 
e a transformação digital deram 
ainda mais relevância a esse 
papel, visto que a comunicação, 
mesmo a milhares de quilôme-
tros, passou a ser instantânea e 
extremamente acessível. 

 Chegar a uma fluência 
verdadeira, porém, demonstra-
se um grande desafio, ainda 
mais no contexto educacional 
e cultural brasileiro, pouco 
acostumado ao exercício de 
uma segunda ou até terceira 
língua como ocorre na Europa 
e no Canadá. 

 Um caminho que vem 
apresentando ótimos resulta-
dos é a educação bilíngue por 
imersão. Nela, os alunos são 
expostos ao segundo idioma 
desde cedo, o que os estimula 
a pensarem e sentirem em 
dois idiomas em vez de ape-
nas “traduzirem” o que dizem, 
leem ou escrevem. Isso per-
mite que eles se relacionem 
de maneira diferente e única 
com as situações que vivem 
em cada uma das línguas.

 Essa abordagem permite 
também uma adaptação mais 
natural a diferentes culturas. 
Isso porque o bilinguismo vai 
muito além de entender outra 
língua: ele pressupõe compre-
ender todo o contexto que exis-
te e que pode ser expresso por 
uma língua. Quando levamos 
em conta uma mesma língua fa-
lada em dois países diferentes 
(Brasil e Portugal, por exemplo), 
perceberemos sutilezas e de-
talhes que parecem pequenos, 
mas que fazem toda a diferença 
na forma de interpretar o mundo 
ao redor.

 Por isso, o bilinguismo 
presente na metodologia cana-
dense -- criada há mais de meio 
século -- ainda é tão inovador. 
Ele propõe que o aprendizado 
dos dois idiomas seja feito ao 
mesmo tempo, de maneira 
imersiva: os alunos precisam 
literalmente mergulhar em cada 
língua para poderem apreendê-
la e compreendê-la. É essa 
conexão entre a expressão e o 
contexto que faz o bilinguismo 
canadense especial. O apren-
dizado da língua não é feito 
sem objetivo ou estratégia. Ele 
acontece não apenas com uma 
função, mas também como uma 
maneira de conectar o aluno 
àquilo que ele vive: seu lugar 
no mundo, suas emoções, suas 
necessidades e desejos. 

 As crianças aprendem, pelo 
contato com a língua inglesa na 
escola, que ela é tão natural 

quanto a língua portuguesa 
falada em casa, por seus pais, 
irmãos e outros familiares. 
Dessa forma, na Maple Bear, 
o ensino para os pequenos 
começa com o inglês -- pois a 
naturalidade do português já 
está em suas outras esferas 
de convívio social. Já quem 
começa a apreender um pouco 
depois ou mesmo adulto, de 
forma geral, tende a ter mais 
dificuldade, pois já possui uma 
língua materna enraizada.

 É importante ressaltar que o 
impacto do bilinguismo genuíno 
ultrapassa as esferas profis-
sional e pessoal, ele abrange 
também aspectos cognitivos, 
pedagógicos e mentais. Há 
benefícios em relação à cogni-
ção e linguística, por exemplo. 
A habilidade metalinguística é 
uma delas, que consiste em 
associar diferentes significados 
a um mesmo vocábulo. Essa 
capacidade auxilia a desen-
volver melhor e mais rápido a 
leitura e escrita. Além disso, há 
um aprimoramento da atenção, 
utilizada para alterar de idiomas 
conforme o contexto e neces-
sidade. Essa mesma atenção 
pode ser aplicada também em 
tarefas cotidianas, outro ponto 
importante. 

 Cabe desmistificar também 
algumas percepções equivo-
cadas nesta área, como a de 
que aprender dois idiomas ao 
mesmo tempo pode causar 
confusão nas crianças. Vá-

rios estudos, em diferentes 
países, demonstram que não, 
pelo contrário, o conhecimen-
to linguístico adquirido em 
uma língua acaba ajudando 
no desenvolvimento da outra. 
Por exemplo, na questão de 
estruturas gramaticais, criação 
de sentenças e até formação 
de alguns vocábulos há simi-
laridades que podem ser apro-
veitadas. Tampouco as crianças 
precisam de alguma capacida-
de especial ou tem dificuldades 
de pronúncia, pois tudo ocorre 
de forma orgânica ao longo do 
desenvolvimento escolar. 

 Por fim, vale ressaltar que 
a metodologia de ensino geral 
também faz toda a diferença, 
tendo as brincadeiras um papel 
muito importante, assim como a 
paixão pelo estudo e o apren-
dizado científico baseado em 
hipóteses e investigação. Na 
abordagem canadense -- já re-
conhecida como a melhor entre 
os países de língua inglesa pelo 
PISA --, a segunda língua é uti-
lizada no cotidiano da criança, 
em atividades interessantes e 
motivadoras como brincar e 
pesquisar e artísticas como 
cantar e desenhar. 

 Assim, na Maple Bear, o 
bilinguismo permite que cada 
criança faça conexões entre ela 
mesma e o mundo que a rodeia, 
ajudando-a por meio da língua, 
a compreender e interpretar 
melhor a realidade que a cerca 
para toda a vida. 

*Por Felipe Tomaz

Cada vez que um usuário 
acessa um site, ele gera inúmeros 
dados - onde ele clica, o tempo 
que ele permanece e até mesmo 
como ele interage com a interfa-
ce. Com isso entendemos que os 
websites diariamente produzem 
milhares de informações e por 
meio deles, podemos traçar um 
caminho de venda e até mesmo 
entender a cabeça do nosso 
consumidor.

 Eu sempre falo que exis-
tem estatísticas principais que 
as agências devem ter o olhar 
atento. Antes de começar qual-
quer projeto, acredito que é 
necessário que o desenvolvedor 
se coloque no lugar do usuário e 
se questione: “Eu entraria nesse 
site?; Ficaria aqui ou fecharia a 
página”? O exercício de empatia 
também é válido no ambiente de 
desenvolvimento.

 Segundo estudos da Dynatra-
ce, empresa de tecnologia global, 
88% dos entrevistados disseram 
que não voltariam a uma loja 
virtual que proporcionasse uma 

má usabilidade. Ou seja, uma 
experiência ruim dentro do site 
faz com que o usuário desista de 
uma compra, pois é como se você 
entrasse em um estabelecimento 
e não conseguisse encontrar os 
produtos. Para evitar que isso 
aconteça, listei alguns pontos que 
podem auxiliar na permanência 
do cliente no site:

 Ao infinito e além é algo que 
funciona nos sites: a rolagem infi-
nita é um recurso que pode servir 
para aumentar a permanência do 
usuário. Empresas como Face-
book, Instagram e Twitter, utilizam 
- e muito bem - essa técnica. Mas 
vale ficar atento a finalidade do 
site, pois esse modelo funciona 
melhor em sites de conteúdo do 
que em e-commerces;

 Mantenha a infraestrutu-
ra atualizada sempre: Quando 
falamos da parte técnica, sem-
pre é necessário estar o mais 
atualizado possível. Servidores 
desatualizados afetam negativa-
mente a experiência do usuário, 
o que pode complicar o seu fatu-
ramento. Segundo dados da Kis-
sMetrics, plataforma de análise e 

monitoramento de usuários, cada 
segundo de delay tem o impacto 
de R$25mil em vendas perdidas 
por ano;

 Fique atento ao seu Call to 
Action: Em alguns casos, o seu 
Call to Action pode ser difícil 
de encontrar no site e por isso 
seus clientes estão indo embo-
ra. De acordo com a pesquisa 
realizada pela On-line Marketing 
Coach, 70% das pequenas e 
médias empresas não expõem 
o Call to Action da maneira cer-
ta. Ou seja, já está na hora de 
redobrar a atenção com isso e 
deixar essa opção bem exposta 
no início do site; 

 Invista na versão mobile do 
seu site: Muitas empresas hoje 
em dia constroem sites lindos, 
responsivos, com designers 
modernos, mas esquecem exata-
mente da versão mobile. Os pe-
quenos negócios perdem muitas 
vendas por não investirem nesse 
quesito e é aí que está um dos 
principais erros. Em um mundo 
cada vez mais conectado em que 
as pessoas fazem tudo em ape-
nas alguns cliques, apostar nessa 

versão se tornou imprescindível 
para quem quer obter sucesso 
nos negócios. E uma dica para 
o seu time de desenvolvimento é 
utilizar a técnica de Mobile First.

 Acredito que pelo menos um 
dos itens acima você já se pegou 
fazendo, não é mesmo? Mas fi-
que tranquilo, hoje no mercado já 
existem muitos cursos e soluções 
que nos ajudam a entender me-
lhor como funcionam as platafor-
mas e os usuários. Antigamente, 
os processos eram muito mais 
complexos e financeiramente 
inacessíveis. Por isso, agora que 
você conhece algumas estatísti-
cas e sabe que elas não mentem, 
já está na hora de preparar os 
planos de 2022 para o seu site e 
fazer um upgrade!

*Felipe Tomaz, CIO da Clou-
dez, empresa parceira de agên-
cias e prestadores de serviços 
digitais que organiza e automa-
tiza as atividades operacionais, 
desde a hospedagem cloud até 
cobranças, para obter eficiência, 
gerar mais receita e aumentar seu 
diferencial junto aos clientes
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novo edital de processo seleti-
vo para contratação de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) 
e Agentes de Combate a Ende-
mias. Os selecionados deverão 
compor o quadro de servidores 
da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), observados os termos das 
leis e demais normas contidas no 
Edital nº 01/2022. De acordo com 
a Secretaria de Administração, o 
processo seletivo público simplifi-
cado será de dois anos, podendo 
ser prorrogado uma vez por igual 
período, a critério exclusivo do 
Poder Executivo. (Diário do Aço 
– Ipatinga) 

Vacinas para o
centro-oeste 

Teve início nesta semana a 
distribuição de uma nova remes-
sa de vacinas da Pfizer pediátrica. 
Ao todo, serão distribuídas para 
o Centro-Oeste, 7 mil doses do 
imunizante, referentes à 80º 
remessa. Essa é a segunda 
distribuição para o público com 
o imunizante que foi aprovado 
pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária para imunizar 
crianças de 5 a 11 anos no país. 
Os imunizantes fazem parte do 
80º lote do Ministério da Saúde 
enviado para o Estado, que rea-
liza a distribuição às 28 Unidades 
Regionais de Saúde (URS). Os 
municípios mineiros receberão 
cerca de 112.600 doses. (Jornal 
Nova Imprensa – Formiga) 

Construção de hospital
oncológico 

A Prefeitura de Montes Cla-
ros publicou no Diário Oficial, 
o Decreto 4348, que permite a 
utilização do modelo de assen-
tamento MA-15 em uso institu-
cional metropolitano, e com isso, 
permite a construção do Hospital 
Oncológico de Montes Claros, a 
ser construído pela médica onco-
logista Priscila Miranda. Desde o 
dia 24 de novembro do ano pas-
sado, quando foi feito o acordo 
da Prefeitura com a imobiliária da 
família da médica. A aprovação 
do projeto constante do Processo 
Administrativo ficará condiciona-

Destinos mineiros
despertam interesse

A cada hora passada, entre 
janeiro e novembro de 2021, 
em média pelo menos oito 
menções e postagens em re-
des sociais foram feitas sobre 
destinos mineiros. Ao todo, em 
11 meses foram feitas 68 mil 
menções sobre viagens. É o 
que mostra da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo de 
Minas Gerais (Secult), por meio 
do relatório de Monitoramento 
Online do Turismo, disponibi-
lizado pelo Observatório do 
Turismo de Minas Gerais. A 
capital Belo Horizonte teve um 
volume de dados significativa-
mente superior às demais cida-
des. Sem considerar a capital, 
Uberlândia ocupa o primeiro 
em quase todos os meses, com 
exceção dos meses de Março, 
o qual a cidade de Poço de 
Caldas ganha destaque, e em 
Abril, a cidade de Capitólio. O 
destino de Ouro Preto é mais 
procurado entre os meses de 
Julho a Setembro, enquanto 
Montes Claros é mais pro-
curado no verão. (Jornal MG 
Turismo – Belo Horizonte)

Parceria com
agência de Dubai 

O governador Romeu Zema 
participou, nesta semana da 
assinatura de acordo com a 
Dubai FDI, durante a missão 
oficial do Estado em Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos. 
O documento busca fomentar 
parcerias entre a agência de 
promoção de investimentos de 
Dubai e a mineira – representa-
da pela Agência de Promoção 
de Investimento e Comércio 
Exterior (Indi). Outro objetivo é 
promover a imagem de Minas 
Gerais como destino turístico e 
de investimentos de empresas 
locais. (Jornal Panorama – 
Baependi) 

Vagas para agentes 
A administração de Ipatinga 

publicou nesta semana, no 
Diário Oficial do Município, um 

da à elaboração do Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV 
e do Relatório de Impacto no 
Trânsito, a ser apreciado e 
aprovado pelos órgãos compe-
tentes. (Gazeta Norte Mineira 
– Montes Claros) 

Itabirito anuncia auxílio 
A Prefeitura de Itabirito 

apresentou oficialmente à Câ-
mara Municipal o projeto de 
Lei nº03/2022 para garantir 
auxílio financeiro às famílias, 
aos profissionais liberais e aos 
comerciantes afetados pelas 
enchentes provocadas pelas 
fortes chuvas. Além do auxílio, 
o projeto prevê benefícios fis-
cais. O projeto deve ser votado 
em dois turnos e aprovado em 
redação final, para posterior-
mente ser sancionado pelo 
Prefeito. Em uma live, o prefeito 
de Itabirito, Orlando Caldeira, 
explicou que, caso aprovado 
pela Câmara, as famílias e agri-
cultores atingidos pela lama da 
enchente receberão o repasse 
no valor de R$ 10 mil. (Jornal 
O Liberal – Ouro Preto) 

Defesa Civil lança
atendimento 

Para facilitar a comunica-
ção em casos de desastres 
naturais ou por ações huma-
nas, a Defesa Civil de Araxá 
está com um novo canal de 
atendimento que é o telefone 
199. O objetivo é prestar um 
serviço especial e gratuito 
destinado à comunicação de 
emergências funcionando 24 
horas por dia, cujo público-alvo 
é a população araxaense. O 
número deverá ser acionado 
em casos como inundações; 
deslizamentos de terra; alaga-
mentos; rachaduras; trincas e 
fissuras em edificações; infiltra-
ções graves com grande risco 
de desabamento; recalque de 
fundações; desastres com víti-
mas e desabrigados; acidentes 
com combustíveis ou produtos 
perigosos; grandes incêndios, 
com vítimas e/ou situações se-
melhantes. (Correio de Araxá)

Pesquisas da Epamig com café 
são destacadas como tendência 
global em publicação estrangeira

O trabalho da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais (Epamig) com cafeicultura 
foi destaque em uma publica-
ção internacional que considerou 
pesquisas cafeeiras realizadas 
por institutos e universidades de 
todo o mundo. Além disso, o texto 
identificou que a pesquisa em 
cafeicultura no Brasil cresceu de 
maneira exponencial nas últimas 
duas décadas. 

O artigo “Global trends in 
coffee agronomy research” (Ten-
dências globais em pesquisa 
agronômica do café, na tradução 
em português) foi publicado na 
Agronomy, uma das principais 
revistas científicas do mundo. O 
texto lista a Epamig devido ao alto 
número de publicações e citações 
da empresa em trabalhos nacio-
nais e internacionais.

De acordo com o artigo, os 
pesquisadores da Epamig mais 
destacados em publicações sobre 
café no mundo são Paulo Gontijo 
Guimarães e Gladyston Rodrigues 
Carvalho. A publicação também 
lista outros pesquisadores brasi-
leiros, como Rubens José Gui-
marães (Ufla) e Antônio Nazareno 
Guimarães Mendes (Ufla).

Gladyston Carvalho, pesqui-
sador da empresa há mais de 
30 anos, cita que a publicação 
é uma referência em diversas 
áreas cafeeiras do mundo. Para 
ele, ter o trabalho indicado como 
base de estudos para outras pes-
quisas é sinal de que a Epamig 
está no caminho certo em prol do 
desenvolvimento da produção de 
café mundial.   

“Esse é um reconhecimento 
importante para a ciência mineira e 
a brasileira como um todo. Isso sem 
contar a visibilidade para a Epamig, 
principal empresa de pesquisa 
agropecuária de Minas Gerais. É 
sempre bom quando temos nosso 
valor reconhecido”, celebra.

A publicação da revista Agro-
nomy foi escrita com base em 

dados de 1.618 registros arma-
zenados no Journal Citation Re-
ports (JCR) e na Web of Science: 
Emerging Sources Citation Index 
(ESCI). O conjunto de artigos de 
alta citação e de grande impacto 
considerado no estudo foi pu-
blicado entre os anos de 1986 
e 2015.

Além da Epamig e da Uni-
versidade Federal de Lavras 
(Ufla), instituições com trabalhos 
em parceria, estão listadas no 
artigo a Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), o Cirad (de Paris 
e Montpellier, na França), a Uni-
versidade de São Paulo (USP), o 
Catie (da Costa Rica e de outros 
países), a Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), a Uni-
versidade Federal de Uberlândia 
(UFU) e a Universidade Estadual 
Paulista (Unesp).

Cafeicultura da Epamig 

O Programa Estadual de 
Pesquisa (PEP) em cafeicul-
tura da Epamig, um dos mais 
tradicionais da empresa, tem 
como objetivos gerar e adaptar 
tecnologias para a ampliação e 
o desenvolvimento do café em 
Minas Gerais.

A empresa é responsável 

pelo lançamento de 16 cultivares 
de café no mercado nacional, a 
maioria resistente à ferrugem, 
principal doença dos parques ca-
feeiros. Destaque para a cultivar 
Catiguá MG 2, resistente, produ-
tiva e de excelente qualidade de 
bebida já reconhecida em concur-
sos nacionais e internacionais. 

Em 2021, O bem-sucedido 
projeto que avalia o desem-
penho de novas cultivares de 
café no Cerrado mineiro ganhou 
proporções mais amplas: em 
parceria com a Embrapa Café, 
agora abrange 43 propriedades 
localizadas em 41 municípios das 
regiões Sul, Sudoeste, Oeste, 
Campo das Vertentes, Zona da 
Mata, Vale do Rio Doce, Vale do 
Jequitinhonha, Norte, Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba.

O objetivo é monitorar o com-
portamento de 16 cultivares de 
café, nas condições de cultivo e 
manejo tradicionais das áreas, 
para recomendar opções mais 
adequadas com base em aspec-
tos como produtividade, precoci-
dade, maturação uniforme e qua-
lidade. O plantio inicial das mudas 
ocorreu no início de dezembro de 
2021. As primeiras floradas dos 
cafeeiros estão previstas para 
setembro ou outubro de 2023.

Em 2021, o total exportado com o agronegócio re-
sultou em US$ 120,59 bilhões, alta de 19,7%

Fecomercio envia propostas ao Banco Central 
para aprimorar a segurança na utilização do PI

A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomer-
cioSP), por meio do Comitê Meios 
de Pagamento, do Conselho 
de Economia Digital e Inovação 
(CEDI) da Entidade, enviou, ao 
Banco Central (Bacen), suges-
tões para o aperfeiçoamento do 
PIX. A Federação considera o 
modelo de transações um avanço 
dos meios de pagamento, bene-
ficiando consumidores e empre-
sas, além de ser uma ferramenta 
de inclusão social (uma vez que 
não são cobrados, das pessoas 
físicas, os custos das operações). 
Contudo, avalia que a política de 
segurança do meio de pagamen-
to deve ser otimizada, a fim de 
evitar o cometimento de crimes, 
bem como reduzir a insegurança 
e o risco de fraudes.

 Mesmo com a implementação 
recente, pelo Bacen, de medidas 
como o estabelecimento de limites 
transacionais de até R$ 1 mil por 
dia e a diferenciação entre valores 
noturno e diurno, a Entidade pon-
tua que estas ações não esgotam 
os problemas, já que os crimino-
sos utilizam “contas laranja” e/ou 
“contas de aluguel/passagem” para 
cometer atos ilícitos e direcionar 
rapidamente os recursos extraídos, 
de forma que não seja possível o 
rastreamento dos valores.

 As aludidas contas, geralmen-

te digitais, são abertas por meios 
eletrônicos, o que propicia o envio 
de documentos falsos (ou, até 
mesmo, verdadeiros), mas que 
foram previamente objeto de ato 
ilícito, fazendo com que não seja 
possível identificar os criminosos. 
Além disso, as quadrilhas agem 
rápida e simultaneamente em 
diferentes regiões. Logo após co-
meterem os crimes, dispersam-se, 
dificultando ainda mais os traba-
lhos de investigação em função da 
velocidade com a qual operam.

 Considerando que muitas con-
tas são criadas apenas para reali-
zação de fraudes, a FecomercioSP 
sugere restringir as transferências 
imediatas via PIX para pessoas 
físicas que as tenham abertas há, 
no mínimo, três meses – tal medida 
contribuiria, inclusive, para facilitar 
o uso do Mecanismo Especial de 
Devolução (MED). Além disso, 
cita a necessidade do estabeleci-
mento de critérios para a abertura 
das contas digitais, atrelando sua 
criação à confirmação da veraci-
dade dos documentos enviados, 
o que pode ser realizado utilizan-
do ferramentas de reconhecimen-
to facial, biometria e código PIN, 
por exemplo.

 Por fim, sugere também a 
implementação de mecanismos 
para comprovar a identidade dos 
recebedores. Neste sentido, a 
FecomercioSP propõe que, nas 

três primeiras operações, o usuário 
realize uma dupla checagem (con-
firmando, por exemplo, os dados 
via celular e e-mail ou inserindo 
um código de segurança), o que 
permitirá a rastreabilidade das 
informações.

 
Segurança sem impactar 

benefícios

A FecomercioSP, que acom-
panha a implementação do PIX 
desde antes do início da opera-
ção do sistema, destaca que o 
modelo vem sendo amplamente 
utilizado no comércio eletrônico 
e no varejo físico, além de ter 
caído no gosto do brasileiro, em 
razão da facilidade de operacio-
nalização e da disponibilidade 
de recursos imediatamente após 
as operações. Para os estabe-
lecimentos comerciais, o PIX 
representa celeridade na dispo-
nibilização de recursos, o que oti-
miza o planejamento de finanças, 
tornando-se fundamental diante 
do cenário de tímida recuperação 
dos prejuízos econômicos causa-
dos pela atual crise decorrente da 
propagação da covid-19. Desta 
forma, a Federação entende que 
é preciso criar mecanismos mais 
efetivos para identificar frauda-
dores, porém, sem onerar nem 
paralisar o inovador instrumento 
e seus benefícios.

Exportações do agronegócio batem 
recorde em dezembro e no ano de 2021

As exportações do agronegó-
cio alcançaram valores recordes 
para o mês de dezembro passado 
e também para o ano de 2021. 
Foram US$ 9,88 bilhões, valor 
recorde para os meses de dezem-
bro: 36,5% superior aos US$ 7,24 
bilhões de 2020. Em 2021, o total 
exportado com o agronegócio 
resultou em US$ 120,59 bilhões, 
alta de 19,7%, em relação ao 
ano anterior, conforme dados 
divulgados nesta quinta-feira (13) 
pela Secretaria de Comércio e 
Relações Internacionais (SCRI) 
do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa).

Embarques em dezembro
de 2021

O mês de dezembro de 2021 
teve desempenho favorável devi-
do ao forte aumento dos preços 
dos produtos exportados (22,5%) 
e, também, da expansão do volu-
me destas exportações (11,4%).

Além dos preços elevados, 

houve recorde no volume expor-
tado pelo Brasil no agronegócio 
(15,62 milhões de toneladas). 
De acordo com os analistas da 
SCRI, os destaques foram para 
soja em grãos (2,71 milhões de 
toneladas; +889,5%); farelo de 
soja (1,72 milhão de toneladas; 
+82%); celulose (1,64 milhão de 
toneladas; +28,8%); e carnes 
(667 mil toneladas; +3,3%).

Com este cenário, preços 
elevados e aumento do volume 
exportado, a participação do 
agronegócio nas exportações 
brasileiras voltou a crescer. Em 
dezembro de 2020, as exporta-
ções do agro foram responsáveis 
por 39,2% do valor total vendido 
ao exterior, e, em dezembro de 
2021, a participação alcançou 
40,6%.

Exportações em 2021
As exportações do agronegó-

cio brasileiro somaram valor recor-
de em 2021: US$ 120,59 bilhões 
(+19,7%). Somente os meses de 

janeiro e fevereiro deste ano não 
registraram recordes, explicados 
pela forte queda da quantidade 
exportada de soja em grão nes-
ses meses, em virtude do baixo 
estoque de passagem em 2020, 
e do atraso no plantio da safra 
2020/2021 (seca), com posterior 
atraso nas áreas de colheita em 
decorrência das chuvas.

A partir de março, a soja em 
grãos é exportada influenciando 
no resultado total observado. O 
crescimento das exportações bra-
sileiras do agronegócio ocorreu 
em função do aumento do índice 
de preços dos produtos (+21,2%), 
enquanto o volume embarcado se 
reduziu (-1,2%), conforme nota 
publicada pela secretaria.

Apesar do recorde nas expor-
tações, as vendas externas de 
produtos do agronegócio repre-
sentaram 43% das exportações 
brasileiras em 2021, participação 
5,1 pontos percentuais inferior à 
verificada em 2020.
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Unimed investe pesado 
na saúde da região

Quem passa às margens do 
Anel Rodoviário de São Lourenço 
consegue perceber o grande em-
preendimento sendo erguido pela 
Unimed Circuito das Águas em 
área nobre à entrada da cidade, 
próxima à Rodoviária: o futuro Hos-
pital Unimed. O avanço das obras 
é notável, desde o lançamento da 
pedra fundamental em fevereiro 
de 2021 até o presente momento, 
em que quatro pavimentos já estão 
de pé, em uma estrutura de 7.389 
m². Toda a área onde está sendo 
construído o Hospital compreende 
mais de 21 mil m².

“O Hospital da Unimed foi 
idealizado há muitos anos pela 
cooperativa e faz parte do planeja-
mento estratégico de crescimento 
da Unimed, mas a pandemia nos 
trouxe ainda mais a certeza de que 
é necessário aumentar o número 
de leitos e a estrutura de saúde da 
nossa região” afirma o Presidente 
da Unimed Musse José Matuck. “O 
Hospital Unimed estará preparado 
para acolher o crescimento expo-
nencial que temos vislumbrado em 
São Lourenço e região, dentro ou 
fora de uma situação de pandemia”, 
completa Dr. Musse.

Serão 80 leitos, 5 salas no 
Centro Cirúrgico, mais 2 salas para 
pequenas cirurgias, Pronto Socorro 
Infantil e Adulto, Sala Vermelha 
de Emergências, 10 leitos de UTI, 
Centro de Imagens completo e um 
parque tecnológico com equipa-
mentos de última geração e alta 
complexidade. Um exemplo de 
inovação é o fluxo laminar para 
dispensação de medicamentos 
através de correio pneumático, que 
automatiza a entrega dos medica-
mentos desde a farmácia central do 
Hospital até os leitos de destino, já 
com a identificação do paciente no 
próprio medicamento. Segundo o 
Presidente da cooperativa médica, 
a qualidade de atendimento será 
um dos maiores diferenciais do 
Hospital e o empreendimento já 
vem atraindo para a região novos 
especialistas médicos ingressando 
como Cooperados da Unimed, a fim 
de compor o Corpo Clínico. 

“A verticalização da cooperativa 
é uma necessidade no atual mer-
cado de saúde suplementar e 2021 
foi um ano marcante nesse sentido 
para a Unimed Circuito das Águas, 
pois inauguramos três unidades de 

atendimento na cidade de São Lou-
renço”, explica o Presidente Musse 
José Matuck.

Verticalização é o termo utiliza-
do para explicar o crescimento de 
recursos próprios das operadoras 
de planos de saúde, que cada vez 
mais preferem investir em hospitais, 
laboratórios e centros de diagnós-
tico próprios, para oferecer mais 
opções e segurança aos clientes 
de suas carteiras. Além da rede 
credenciada, a Unimed Circuito 
das Águas conta hoje com uma 
rede assistencial própria que inclui 
um laboratório, dois Núcleos de 
Atenção Integral à Saúde integra-
dos ao Espaço Viver Bem e duas 
drogarias, uma em São Lourenço 
e outra em Caxambu, além de 5 
agências regionais de atendimen-
to e vendas, a sede própria e um 
Centro de Treinamento.

O Laboratório Unimed passou 
por reforma de ampliação em 2021 
para atender à crescente demanda 
dos últimos anos, especialmente 

após a instalação da pandemia. 
O fluxo de clientes foi reestrutu-
rado, assim como o atendimento 
a clientes com sintomas gripais, 
para garantir sempre a segurança 
dos usuários. Hoje são 6 salas de 
coleta, sendo uma exclusiva para 
testes de COVID, uma para cole-
tas pediátricas, uma para coletas 
especiais (ginecológicas, esper-
mograma, etc.) e mais 3 salas de 
coleta normal, todas padronizadas 
e seguindo as normas vigentes.

Outra novidade em 2021 foi a 
inauguração de um novo Núcleo de 
Atenção Integral à Saúde (NAIS), 
no bairro Federal em São Lourenço. 
O novo NAIS é bastante amplo e 
agrega outros serviços de saúde 
além do atendimento médico pelo 
modelo da Atenção Integral aos 
clientes do plano Unimed Pleno, 
como o serviço de Fisioterapia 
e Reabilitação Física, que estão 
disponíveis aos clientes de todos 
os planos de saúde da cooperati-
va, assim como o atendimento de 

especialistas em consultórios do 
NAIS. A equipe multidisciplinar de 
Psicologia, Nutrição e Fonoaudiolo-
gia permanece atendendo em outro 
NAIS no centro da cidade.

O Pronto Atendimento Unimed 
24horas também passou por com-
pleta reestruturação para acolher 
os clientes durante a pandemia, 
implantando todos os protocolos 
médicos e de segurança para pro-
mover a saúde do cliente.

Outro investimento da coope-
rativa que chama a atenção foi em 
tecnologia e inovação, trazendo 
grandes benefícios durante a pande-
mia, como o atendimento à distância 
para diversos serviços, incluindo 
o próprio atendimento médico por 
teleorientação, especialmente no 
período de lockdown em que a po-
pulação foi aconselhada a não sair 
de casa. Hoje a Unimed Circuito das 
Águas tem um aplicativo de celular 
próprio, que foi desenvolvido para 
facilitar a vida do cliente e resolver 
diversas questões de forma online. 

Para os médicos foi desenvolvido 
um consultório online, sistema que 
também facilita vários processos, 
como por exemplo o pedido e auto-
rizações de exames. O cliente pode 
ainda fazer agendamento online de 
suas consultas por uma plataforma 
disponível no site www.unimedcir-
cuito.coop.br 

O resultado de uma gestão em-
preendedora é o reconhecimento 
do próprio mercado e a Unimed 
Circuito das Águas conquistou em 
dezembro o Prêmio Excelência em 
Gestão, concedido pela Organi-
zação das Cooperativas do Brasil 
(OCB). Dentre 310 cooperativas 
de todo o Brasil que participaram 
do prêmio, apenas duas Unimeds 
chegaram à categoria de nível 
mais alto, Rumo à Excelência, e 
uma delas é a Unimed Circuito 
das Águas. 

“Lembramos que toda a rede de 
atendimento da Unimed Circuito das 
Águas pode ser utilizada tanto pelos 
nossos clientes das 28 cidades da 
região que estão em nossa área de 
abrangência, quanto por clientes 
em caráter particular que precisem 
dos nossos cuidados. Temos ainda 
outras 357 Unimeds pelo país, que 
atendem mais de 18 milhões de 
clientes em todo o território nacio-
nal”, concluiu Dr. Musse.

COOPERATIVISMO
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O BBB (Big Brother Brasil) 
está começando e uma das sur-
presas do programa foi a divulga-
ção sobre o câncer de testículos 
de um dos participantes, que afir-
mou já estar curado da doença. 
Dados do Inca (Instituto Nacional 
de Câncer) mostram que esse 
câncer tem maior incidência em 
homens na idade reprodutiva, 
entre 15 e 50 anos de idade.

Ramon Andrade de Mello, 
médico e professor da disciplina 
de oncologia clínica da Unifesp, 
da Uninove e da Escola de 
Medicina da Universidade do 
Algarve (Portugal), explica que 
esse tumor tem baixo índice de 
mortalidade e o paciente pode 
percebê-lo por meio do autoexa-
me: “Na fase inicial, são grandes 
as chances de cura”. 

O pesquisador da Unifesp 
esclarece que, na fase aguda, o 
câncer de testículo pode provo-
car dor nas costas, falta de ar, 
dor torácica, tosse e o paciente 
pode até mesmo expectorar san-
gue. “Na fase metastática, esse 
tumor pode alcançar o fígado e 
o cérebro, provocando dores de 
cabeça e confusão”. 

Com medo da pandemia 
e na tentativa de fortalecer o 
sistema imunológico, muitas 
pessoas começaram a tomar 
por conta própria complexos 
vitamínicos popularmente co-
nhecidos como “complexos A Z”. 
Esses medicamentos que são 
vendidos sem prescrição médica 
se consumidos em excesso e 
sem necessidade podem trazer 
malefícios a saúde, causando a 
hipervitaminose. 

 De acordo com a coorde-
nadora do curso de Nutrição da 
Faculdade Pitágoras, Elisandra 
Maria da Silva Alfaro, o uso des-
sas vitaminas só deve ser feito 
se existir déficit no organismo. 
“A maneira mais eficiente de 
ingerir as vitaminas é por meio 
de uma alimentação saudável, 
com frutas e legumes. Embora 
muitos suplementos prometam 
o benefício, a orientação é 
para seguirmos sempre com 
refeições adequadas no pré e 
pós-treino”, esclarece.

Câncer nos testículos de BBB 
traz alerta para os homens

Especialista alerta para uso irracional 
de suplementos vitamínicos

O oncologista Ramon de Mello orienta o público 
masculino sobre os sintomas da doença

Medicamentos vendidos sem receita e consumo 
em excesso pode prejudicar a saúde

O paciente pode perceber 
o tumor por meio de um nódulo 
duro do tamanho de uma ervi-
lha e, na maioria dos casos, é 
indolor. A doença provoca ainda 
aumento ou diminuição do ta-
manho dos testículos e seu en-
durecimento. “Outros sintomas 
relatados são dor abdominal, 
sangue na urina e aumento ou 
sensibilidade dos mamilos”, de-
talha Ramon de Mello. 

Os pacientes com histórico 
familiar de câncer de testículos e 
aqueles que sofreram lesões ou 
traumas na bolsa escrotal são os 
mais propensos a desenvolverem 

 Algumas vi taminas to-
madas em excesso podem 
simplesmente ser eliminadas 
do corpo, mas outras, como a 
vitamina A, D, K e E, acabam 
acumulando no organismo 
e trazendo algumas seque-
las. Por exemplo, o excesso 
de vitamina D pode levar a 
sobrecarga dos rins, veias e 
artérias. No caso da vitamina 
E em excesso pode causar 
hemorragias. “O uso de vita-

a doença. “Os homens com crip-
torquidia, que é a não descida de 
um ou dos dois testículos para a 
bolsa escrotal, também é um fator 
de risco”, afirma o oncologista. 

 
Sobre Ramon Andrade

de Mello

Oncologista clínico e profes-
sor adjunto de Oncologia Clínica 
da Escola Paulista de Medicina, 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), Ramon Andra-
de de Mello tem pós-doutorado 
em Pesquisa Clínica no Royal 
Marsden NHS Foundation Trust 

minas é indicado para auxiliar 
na resolução de questões vitais 
para um bom funcionamento 
do corpo, favorecendo o au-
mento da imunidade. Existem 
pessoas que não conseguem 
consumir a quantidade neces-
sária de vitaminas no dia a dia, 
seja por restrições alimentares 
ou pela falta de tempo, e nesses 
casos os suplementos podem 
apresentar resultados positivos, 
desde que prescritos por um 

(Inglaterra) e doutorado (PhD) 
em Oncologia Molecular pela 
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto (Portugal).

O médico tem título de es-
pecialista em Oncologia Clínica, 
Ministério da Saúde de Portugal 
e Sociedade Europeia de On-
cologia Médica (ESMO). Além 
disso, Ramon tem título de 
Fellow of the American College 
of Physician (EUA) e é Coor-
denador Nacional de Oncologia 
Clínica da Sociedade Brasileira 
de Cancerologia, membro da 
Royal Society of Medicine, Lon-
don, UK, do Comitê Educacional 
de Tumores Gastrointestinal 
(ESMO GI Faculty) da Sociedade 
Europeia de Oncologia Médica 
(European Society for Medical 
Oncology -- ESMO), Membro do 
Conselho Consultivo (Advisory 
Board Member) da Escola Eu-
ropeia de Oncologia (European 
School of Oncology -- ESO) e ex-
membro do Comitê Educacional 
de Tumores do Gastrointestinal 
Alto (mandato 2016-2019) da 
Sociedade Americana de Onco-
logia Clínica (American Society 
of Clinical Oncology -- ASCO). 

nutricionista e consumidos com 
moderação”, pontua Elisandra.

 O especialista faz um alerta, 
pois em alguns casos o uso das 
vitaminas em cápsulas não está 
fazendo o efeito desejado no 
organismo. A especialista faz um 
alerta: “Muitas vezes a pessoa 
acredita que a dose de vitaminas 
e minerais não está adequada, 
mas na verdade não tem uma 
alimentação balanceada no dia 
a dia. É importante lembrar que 
um suplemento é apenas um 
complemento e que jamais subs-
tituirá uma boa dieta alimentar”, 
finaliza a professora. 

 Segundo Elisandra, caso 
a pessoa não tenha nenhuma 
deficiência grave, a melhor 
saída é a reeducação alimen-
tar, com a adoção de uma 
dieta rica em frutas, vegetais, 
proteínas e gorduras boas - 
alimentos que oferecem os 
micronutrientes necessários 
ao organismo em proporções 
biologicamente equilibradas.

Situação epidêmica de covid-19 em 
Minas Gerais e no sul de Minas

Minas Gerais completou 
no dia 18 de janeiro de 2022, 
um ano de vacinação contra a 
covid-19, com a variante gama 
ganhando predominância. Nes-
ta edição do boletim Indcovid, 
os pesquisadores relembram 
que a queda de novos casos 
começou em meados de junho 
de 2021 com apenas um terço 
da população total com a pri-
meira dose, indicando a força 
da vacina. “Seu primeiro e mais 
impactante efeito foi em abril re-
duzir a mortalidade entre idosos 
com 80 anos ou mais e em maio 
entre toda a população idosa, 
fazendo a taxa de mortalidade 
geral em Minas Gerais diminuir 
pela primeira vez”, avaliam.

Em crianças e adolescentes 
os maiores riscos são dos bebês 
= Os bebês apresentam três 
vezes mais risco de contrair a 
doença do que crianças de 1 a 9 
anos. A letalidade entre os bebês 
é maior do que a das faixas etá-
rias de 1 a 9, 10 a 19 e 20 a 29. 
Isso levou a taxa de mortalidade 
entre os menores de 1 ano a ser 
quase 10 vezes maior do que a 
dos de 1 a 9 e 7 vezes maior do 
que a dos de 10 a 19.

Taxa de incidência diária 
média na última semana epi-
demiológica em Minas Gerais 
(9/1 a 15/1) = Todas as regiões 
de Minas Gerais apresentaram 

aumento na incidência. A média 
geral para o estado aumentou 
de 21,6 para 22,4. Triângulo Sul 
e Sul de Minas são as regiões 
com maior ritmo de contágio 
com respectivamente o triplo e 
o dobro do valor do estado.

Situação epidêmica da 
covid-19 em Minas Gerais 
(pelo critério da média móvel 
em 17/01) = Minas Gerais 
continua com tendência de 
crescimento de novos casos, 
internações e óbitos. Casos: 
todas as regiões de Minas 
Gerais apresentaram tendên-
cia de crescimento; a média 
diária de casos no estado na 
semana ficou em 13.682 (ante-
rior = 5.756), mais um recorde. 
Internações: a média diária na 
semana em Minas Gerais foi 
de 129 (anterior = 87). Apenas 

a região Leste Sul e Vale do 
Aço apresentaram queda, as 
demais, crescimento. Óbitos: 
a semana iniciou em Minas 
Gerais com média diária de 13 
(anterior =11), com tendência 
de crescimento nas regiões 
Centro, Leste Sul e Triângulo 
Sul; estabilidade na Leste, 
Nordeste, Oeste e Triângulo 
Norte; e queda nas demais.

Situação epidêmica na re-
gião sul de Minas Gerais (si-
tuação da média móvel em 
17/01) = Casos: crescimento na 
região Sul e em todas as suas 
regionais de saúde; a média 
móvel ficou em 4.383 (anterior 
= 2.268). Internações: o Sul do 
estado apresentou tendência de 
crescimento, com média móvel 
de 31 (anterior = 19), todas as 
regionais de saúde apresenta-

ram tendência de crescimento. 
Óbitos: tendência de crescimen-
to na região; queda na regional 
de Pouso Alegre; estabilidade 
na de Alfenas e Passos, e cres-
cimento na de Varginha.

Situação nos 10 municípios 
mais populosos do Sul de Mi-
nas  (situação da média móvel 
em 17/01) = Casos: nove dos 
10 municípios mais populosos 
iniciaram a semana com cres-
cimento, exceto Pouso Alegre, 
que pelo represamento de 
notificações e ausência de re-
gistros na SES-MG não pôde 
ser analisado. Internações: 
apresentaram crescimento — 
Poços de Caldas, Varginha, 
Lavras e Itajubá e diminuição 
os demais municípios. Óbitos: 
todos apresentaram tendência 
de queda.

Destaque positivo = consi-
derada toda a pandemia, a leta-
lidade acumulada apresentou di-
minuição em todas as regionais 
de saúde sul-mineiras e o índice 
de internação por caso também 
diminuiu no Sul de Minas.

Acesse na íntegra
Link da publicação: ht-

tps://www.unifal-mg.edu.br/
portal/2022/01/20/boletim-
epidemiologico-n-57-20-1-
2022-situacao-epidemica-de-
covid-19-em-minas-gerais-e-
no-sul-de-minas/
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Governo Municipal capacita 
profissionais de saúde para 

vacinação infantil da Covid-19

 A fim de apresentar os proje-
tos do Grupo Unis para a região 
do Circuito das Água e Serra 
da Mantiqueira, a Diretora da 
Faculdade e Colégio Unis São 
Lourenço, Profa. Dra. Fernanda 
Marins, e a coordenadora peda-
gógica do Colégio, Cassandra 
Cardoso, participaram de reuni-
ões com prefeitos e secretários 
de Educação e Desenvolvimento 
da microrregião. O Colégio Unis 
abre sua primeira turma neste 
ano e conta com a nova matriz 
curricular para o Ensino Médio, 
pautando suas ações em Ino-
vação, Empreendedorismo e 
Internacionalização.

Os encontros com as auto-
ridades aconteceram durante 
visita das equipes pedagógicas 
às prefeituras e também na uni-
dade do Unis em São Lourenço. 
Representantes das prefeituras 
de, Baependi, Caxambu, Carmo 
de Minas, Pouso Alto, Olímpio 
Noronha, Dom Viçoso, Virgínia 
e São Lourenço participaram 
das reuniões. Na oportunidade, 
a Diretora do Colégio Unis apre-
sentou algumas das propostas 
da instituição para 2022. Além de 
ensino de excelência Unis, o novo 
colégio conta com o Sistema de 
Ensino Poliedro, que é referência 
nacional na preparação e aprova-

Equipe do Unis se 
reúne com prefeitos e 
secretários da região

São Lourenço

ção dos principais vestibulares 
do país.

Em 2022, o Colégio Unis São 
Lourenço abre vagas para o 1º 
ano do Ensino Médio. A matriz 
curricular para a nova turma já está 
dentro da proposta de mudanças 
previstas pela BNCC (Base Nacio-
nal Comum Curricular). Entre as 
alterações estão a ampliação da 
carga horária anual de ensino e a 
oferta de itinerários formativos, que 
irão auxiliar os estudantes a ingres-
sarem no mercado de trabalho.

Desde 2019, o Grupo Unis 
se prepara para as mudanças, 
oferecendo itinerários formati-
vos eletivos nos outros colégios 
da instituição (Alfenas, Três Co-
rações, Três Pontas e Alfenas). 
Os itinerários formativos são 

disciplinas que abordam temas 
específicos dentro das áreas do 
conhecimento e que trabalham 
competências e habilidades 
pontuais dos alunos. Eles po-
dem ser cursados de forma 
concomitante ou sequencial 
durante a jornada de estudos 
no Ensino Médio.

Para esta primeira turma, ha-
verá concurso para bolsas de es-
tudos. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas até o dia 17 de 
janeiro (próxima segunda-feira) 
pelo site colegios.unis.edu.br. As 
provas acontecerão no dia 18 de 
janeiro, no Colégio Unis.

Publicação: http://noticias.
unis.edu.br/equipe-do-unis-se-
reune-com-prefeitos-e-secreta-
rios-da-regiao/

A vacinação de crianças será feita com 
a Pfizer pediátrica

Profissionais das 10 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de São 
Lourenço passaram por uma 
capacitação para administração 
da vacina contra a Covid-19 em 
crianças de 05 a 11 anos. O trei-
namento aconteceu no auditório 
da Policlínica e as orientações 
são exigidas pelo Ministério da 
Saúde antes do início da imu-
nização.

Com a capacitação, os profis-
sionais conheceram as diferenças 
entre a vacina Pfizer pediátrica e 
a adulto. Entre elas está a cor das 
tampas e a dosagem. A tampa do 
imunizante pediátrico é de cor 
laranja, enquanto a dos adultos é 
roxa. A dosagem para os adultos 
é de 0,3 ml e a das crianças é 
de 0,2 ml.

Ainda foi falado sobre o grupo 
prioritário infantil e a aplicação da 
segunda dose. As crianças que 
receberão as doses primeira-
mente são aquelas que possuem 
comorbidades, deficiência perma-
nente, indígenas e quilombolas. 

Depois as doses serão distri-
buídas por faixa etária, começan-
do por aquelas com idade de 10 e 
11 anos, oito e nove, seis e sete e, 

por último, as de cinco anos.
A dose do imunizante Covid 

Pfizer pediátrica não pode ser 
aplicada junto de outra vacina do 
calendário. Se a criança precisar 
tomar outra vacina, será dado 
um intervalo de 15 dias para a 
aplicação das demais.

É necessário que os pais 
autorizem a aplicação da vacina. 
Caso outra pessoa leve a criança 
para receber a dose, esta deve 
estar autorizada pelos pais. A va-
cina será aplicada somente com 
a carteirinha de vacinação e um 
documento da criança. 

De acordo com a coordena-
dora de Vigilância em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde, 
Akemi Murata, a vacina é segura 
e não tem contraindicações. “O 
que está comprovado cientifica-
mente é que as crianças não tem 
eventos adversos graves. A maior 
parte deles são conhecidos, a 
exemplo da dor no local e febre. 
A dose não poderá ser adminis-
trada em crianças com síndrome 
gripal”, informou a técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde   

“A vacinação das crianças 
será feita com duas doses e o 
intervalo será de oito semanas, 
diferente do intervalo dos adultos, 
que é feito com 21 dias”, finalizou 
a Akemi.

Vice-prefeito Gil, Fernanda Martins e Patrícia Lessa
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São Lourenço

No dia 12 de janeiro, 
aconteceu a assembleia 
para prestação de contas e 
eleição da diretoria do São 
Lourenço Convention & 
Visitors Bureau. A duração 
de cada diretoria é de dois 
anos, quando nova eleição 
deve ser convocada e aber-
tas as inscrições para as 
chapas que queiram dispu-
tar o mandato seguinte.

Nesta eleição, a aber-
tura das inscrições para 
as chapas concorrentes 
aconteceu no dia 13 de 
dezembro de 2021, no 
entanto, apenas a chapa 
“O Trem não para” foi re-
gistrada para concorrer a 
diretoria. Mesmo havendo 
uma chapa única, é neces-
sário seguir o protocolo e 
colocá-la em votação, que 
é aberta a todas as empre-
sas associados ao SLCVB. 
A votação foi realizada e a 
chapa inscrita foi declarada 
eleita por unanimidade.

Ainda durante a as-
sembleia, houve a presta-
ção de contas do mandato 
anterior, de 2020 a 2021, 
que foi conferida e decla-
rada aprovada.

O São Lourenço
Convention & Visitors 

Bureal
O “Convention & Visitors 

Bureau” é uma associação 
internacional, colaborativa, 
privada e sem fins lucrati-
vos, que existe em diver-
sos países do mundo, com 
o intuito de promover o 
turismo nas cidades onde 
estão sediadas.

Fundado há mais de 

São Lourenço Convention & Visitors Bureau 
realiza eleição para nova diretoria

Os diretores eleitos exercem o mandato durante o biênio 2022 e 2023
quinze anos, o São Louren-
ço CVB realiza importantes 
ações para o desenvol-
vimento e promoção do 
destino. Agrega em seus 
eventos capacitações para 
estabelecimentos comer-
ciais e para o público em 
geral, produz e distribui 
mapas turísticos com in-
dicações para o trade tu-
rístico da cidade e faz um 
trabalho com assessorias 
de imprensa na criação de 
campanhas para promover 
o destino São Lourenço na 
imprensa local, regional e 
nacional.

Em questão de even-
tos, o CVB criou grandes 
e renomadas produções 
na cidade, entre elas: o 
“Doces Minas - Festival 
Mineiro de Doces”, que 
acontece anualmente no 
feriado de Corpus Christi; 
o “São Lourenço Jazz & 
Blues”, que acontece tra-
dicionalmente no mês de 
julho, possui seis edições 
realizadas presencialmente 
e uma edição online devido 
a Covid-19; o “Degusta 
- Festival Gastronômico 
de São Lourenço”, que já 
completou nove edições 
realizadas; e o famoso “Na-
tal das Águas”, realizado 
há quatro anos e que traz 
magia e encanto à crianças 
e adultos, turistas e mora-
dores de São Lourenço.

Para conhecer melhor a 
instituição, você pode aces-
sar o site www.saolourenco-
cvb.com.br, o Facebook @
visitesaolourenco ou o Insta-
gram @saolourenco.cvb

CONHEÇA OS NOVOS DIRETORES
Diretora Presidente: Cláudia Pimentel
Vice-Presidente: Walter Dutra Marques

Diretor Financeiro: Alexandre Luiz de Melo
Diretor Administrativo: João Marcos Sabino de Souza

Diretor Secretário: Fernando Noronha de Castro
Conselho Deliberativo

André Luiz Teixeira Pinto, Leonardo Mundim Couto e 
Mario Sérgio Nascimento Ferreira.

Conselho Fiscal
Igor Thales Dotti Vianna Oliveira, David Cabral Benci-

veni e Flamarion de Oliveira Barreto.
Suplente

 Mauricio de Souza Morais

Diretores durante a votação

Natal das Águas

Degusta - Festival Gastronômico 

São Lourenço Jazz & Blues

Doces Minas - Festival Mineiro de Doces

Alguns dos eventos realizado pelo C&VB de São Lourenço

Diretora Presidente: Cláudia Pimentel

Vice-Presidente: Walter Dutra Marques

Diretor Financeiro: Alexandre Luiz de Melo

Conselho Fiscal: David Cabral Benciveni

Conselho Fiscal: Flamarion de Oliveira Barreto


