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A dengue tem núme-
ros alarmantes em 
Minas Gerais, poden-
do chegar a mais de 
100 mil casos registra-
dos e confirmados. 
Desde que a dengue 
virou uma ameaça 
para a população  bra-
sileira, nunca se ouviu 
falar em uma epidemia 
tão grave como a que 
está acontecendo no 
momento atual .  O 
aumento do número 
de pessoas infectadas 
pelo vírus tem cresci-
do dia a dia. A Secreta-
ria de Estado da Saú-
de de minas Gerais 
divulgou o registro de 

99.599 notificações da 
dengue. O que assus-
ta é o número de 
novos casos mês a 
mês. Só em março, 
foram 47.752 novos 
casos prováveis da 
d o e n ç a ,  n ú m e r o s 
superiores aos dois últi-
mos meses. O número 
de óbitos tem aumen-
tado dia a dia. Já são 
33 óbitos durante o 
ano de 2019. No Sul 
de Minas, as cidades 
mais afetadas pela 
doença são: Arcos, 
Passos e São Sebas-
tião do Paraíso. No 
Triângulo: Uberlândia 
e  na  Grande  BH ,  

Betim e Contagem lide-
ram. 

O  a u m e n t o  d e 
casos de dengue é 
assustador. Para se 
ter um parâmetro, em 
2018, foram 12 mortes 
durante o ano, e foram 
registrados 28 mil 
casos. Outro fator que 
impressiona é a dimi-
nuição da verba para 
pesquisas no Estado, 
referente à doença. 

Por isso, a preven-
ção é o melhor remé-
dio. É bom não descui-
dar das plantas, pneus 
e outros objetos que 
ficam expostos a chu-
va, principalmente.

Casos de dengue no Estado de
Minas Gerais ultrapassam a 100 mil

Expocafé 2019 contará com mais
de 150 expositores em BH 

A Expocafé chega, 
em 2019, a sua 22º edi-
ção, que acontece 
entre os dias 15 e 17 
de maio, no Campo 
E x p e r i m e n t a l  d a 
Empresa de Pesquisa 
A g r o p e c u á r i a  d e 
M i n a s  G e r a i s 
(EPAMIG), em Três 
Pontas. A programa-
ção técnica terá início 
no dia 14 de maio com 
a realização do 10º 
Simpósio de Mecani-
zação da Lavoura 
Cafeeira.

A um mês do even-
to, a comercialização 
dos estandes iniciada 
e m  n o v e m b r o  d e 
2018, está em fase de 
finalização. Pela 3ª 
edição consecutiva, a 
Expocafé vai contar 
com mais de 150 expo-
sitores, sendo que, 
algumas empresas 
demandaram a com-
pra de mais estandes 
ou solicitaram aumen-
to do próprio estande.

Uma novidade que 

agradou aos exposito-
res foi a forma de nego-
ciação dos estandes, 
feita totalmente online. 
"A plataforma apre-
senta um pacote de 
serviços  que automa-
tiza e facilita toda a tra-
mitação documental, 
inclusive de assinatu-
ras, e tem sido vista 
com bons olhos pelos 
expositores", conta 
Antônio Nunes, coor-
denador de negócios 
do evento.

Antônio avalia o pro-
cesso atual e a adesão 
dos expositores. "Tive-
m o s  d i f e r e n t e s 
momentos de expec-
tativa na negociação. 
A l g u m a s  f u s õ e s 
empresariais fizeram 
com que confirmações 
demorassem a ser defi-
nidas. Após o Carna-
val houve um reaque-
cimento. O número de 
estreantes é superior a 
20 empresas e tere-
mos também o retorno 
de expositores que par-

ticiparam em edições 
anteriores’’.

Entre os estreantes 
na edição 2019 da 
E x p o c a f é ,  e s t á  a 
Amvolt - empresa de 
energia solar e siste-
mas elétricos -, que 
montará uma micro usi-
na solar fotovoltaica e 
soluções de proteção 
elétrica voltadas para 
sistemas elétricos rura-
is. Também em sua pri-
meira participação a 
Experimental Teste 
Agrícola, traz a técnica 
de pulverização aérea 
em lavouras cafeeiras 
com drone. As expec-
tativas da empresa 
são boas, “espero 
demonstrar todas as 
vantagens do empre-
go do drone nas apli-
cações agrícolas de 
herbicidas, inseticidas, 
fungicidas e adubos 
foliares pulverizações 
aéreas”, pontua Wag-
ner Melo, proprietário 
e diretor comercial.

Center Shoes Calçados
Preço baixo, conforto e qualidade

Rua Alves e Silva, 99 - Centro -
Varginha - Minas Gerais

Maria da Fé tem Festa do Azeite

O feriado da Sema-
na Santa foi agitado 
em Maria da Fé, hoje 
um dos municípios 
conhecidos pela pro-
dução de azeite de 
qualidade.

O objetivo da “1ª 
Festa do Azeite Novo” 

foi  impulsionar a cul-
tura envolvendo toda a 
cadeia produtiva, da 
agricultura à gastrono-
mia, e do turismo na 
serra da Mantiqueira. 

O evento começou 
no dia 12 e  13, com o 
“Dia de Campo de Oli-

vicultura”, workshop e 
mostra tecnológica, 
promovidos pela Epa-
mig.

Na Semana Santa 
um pavilhão com mil 
metros quadrados foi 
montado na rua princi-
pal da cidade, onde 
restaurantes, cerveja-
rias e expositores pro-
porcionaram ao públi-
co o contato com a cul-
tura do azeite e seus 
subprodutos. 

Aconteceu o 1º Con-
curso Gastronômico  
“Azeite no Prato” em 
duas categorias de pre-
miação. Foi um suces-
so total.
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Mais de 250 pessoas participaram da 1ª 
Caminhada Noturna 2019 da SEMEL

Próxima caminhada 
será na manhã do 
sábado, 27, em parce-
ria com a Oncominas – 
na luta contra o câncer 
e em defesa da quali-
dade de vida com hábi-
tos saudáveis

Ao todo, 253 pesso-
as assinaram a lista de 
presença da  1ª Cami-
nhada Noturna/2019 
da Prefeitura de Vargi-
nha realizada por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer 
– SEMEL que integra o 
Projeto Academia de 
Rua. A atividade foi na 
noite da última sexta-
feira, 12. O grupo saiu 
da sede da SEMEL, no 
bairro São Geraldo, às 
19h40, rumo à Marina 
Aquanáutica, no Laga-
mar. 

O percuso de 8km 
foi garantido com a 
segurança feita pela 
Guarda Civil Municipal 
– GCM, Tático Móvel 
da Polícia Militar, além 
da Corpo de Bombei-
ros, ambulância da 
Secretaria Municipal 
de Saúde e carro de 

apoio. A chegada ao 
destino ocorreu por vol-
ta das 21h30 e o retor-
no começou às 22h de 
ônibus.

Na avalição do pro-
fessor da SEMEL, Flá-
vio Henrique Pontes, 
“os participantes ado-
raram esse novo traje-
to, a segurança e a 
estrutura oferecida 
pelos organizadores, 
inclusive fomos muito 
bem recebidos pelo 
Tatu da Marina Aqua-
náutica; muito válida a 
inovação que incenti-
va as pessoas a parti-
ciparem dos projetos 
da SEMEL que são gra-
tuitos e tem o objetivo 
principal de tirar a 
população do seden-
tarismo e adquirir hábi-
tos saudáveis como ati-
vidades físicas e ali-
mentação adequada”. 
Ele lembra ainda do 
compromisso da Admi-
nistração Municipal 
Antônio Silva e Vérdi 
Lúcio Melo de sempre 
o f e r e c e r  o p ç õ e s 
esportivas para toda a 
população gratuita-

mente e em diferentes 
regiões do município. 
Próximo evento

A próxima atração 
da SEMEL será a 
C a m i n h a d a  d o s 
Tachos ainda neste 
mês de abril, sendo 
que a Oncominas é a 
grande parceira na 
luta pela prevenção do 
câncer e na defesa de 
hábitos mais saudáve-
is de vida. Será na 
manhã do sábado, 27, 
com saída às 7h da 
Academia de Rua do 
Santa Maria com des-
tino à Fazenda dos 
Tachos, um percurso 
d e  1 8 k m .  H a v e r á 
transporte gratuito 
saindo de todas as Aca-
demias de Rua. 
Inscrições

Os 300 primeiros 
inscritos vão ganhar 
uma viseira. A inscri-
ção pode ser feita dire-
tamente na SEMEL 
pelo telefone 3690-
2172 sendo os partici-
pantes convidados a 
doar 1kg de alimento 
não perecível. 

Atletas da Semel participam do Campeonato 
Brasileiro Região III - 2019 - Judô

   Foi realizado no 
período de 12 a 14 de 
abril, no Centro de Trei-
namento Panamerica-
no de Judô, em Salva-
dor/BA, o Campeona-
to Brasileiro Região III 
( MG – RJ – ES – BA), 
com um total de 597 
atletas das categorias, 

sub13, sub15, sub18, 
sub21 e adulto, mas-
culino e feminino.

A de legação de 
Minas Gerais foi vice-
campeã geral do cam-
peonato, o estado ven-
cedor foi o Rio de Jane-
iro, Bahia ficou com a 
3ª colocação, seguido 
do Espírito Santo na 
4ª.

A atleta da SEMEL 
e aluna do Colégio 
Batista, Brenda Sarto, 
foi campeã na catego-
ria Sub 15, Médio (-
58kg ), Pedro Lasmar, 
categoria sub18, Leve 
( -66kg ) e Christian 
G u i d o ,  c a t e g o r i a 
Sub13, Super-pesado 
( +60kg ) ficaram com 
a 2ª colocação, Bruna 
Ferreira, categoria 
Sub15, Meio-pesado  

(-64kg) medalha de 
Bronze.

Participaram tam-
bém os atletas  Kau-
a n n y   P e r e i r a , 
Hendryw  Carvalho e 
Eduardo Silva,  que 
não se classificaram.

Os atletas participa-
ram acompanhados 
dos técnicos Lucas 
Corrêa Reis e Rodrigo 
Marcondes de Lima. A 
competição classifica 
a categoria para a eta-
pa final do Campeona-
to Brasileiro, que será 
dividido em datas e 
locais diferentes de 
acordo com a faixa etá-
ria. A equipe vargi-
nhense tem o apoio da 
SEMEL e da Academia 
Happy Fitness.

Thiago Gaglisso é nomeado na Secretaria da 
Cultura no Rio

Thiago Gagliasso, 
irmão do ator Bruno 
Gagliasso foi dotado 
p a r a  o  c a r g o  e m 
comissão de assisten-
te da Superintendên-
cia de Artes.

A notícia foi muito 
bem recebida no meio 
artístico, escritores e 
incentivadores da cul-
tura no estado do Rio. 

Influenciador Digi-
tal, Thaigo está trazen-
do a experiência do 
canal no YouTube e 
perfil no Instagram 
para as redes sociais 
da SEDEC.

Segundo ele, o esta-
do do Rio de janeiro é 
o principal polo das ver-

tentes da Economia 
Criat iva, contando 
com mais de 99 mil 
postos de trabalhos.

A secretaria desta-
cou o projeto social de 
formação de atores 
desenvolvido por ele 
na Beija-Flor, em Niló-
polis.

Seu  pape l  se rá 
fazer a interface com o 
mundo artístico, apre-
sentando sugestões 
de parcerias.
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São mais de 800 anos de história que se foi em chamas em nove horas 
as, onde os romanos 
erigiram um templo ao 
deus Júpiter, onde a 
igreja românica  foi 
substituída em 1163, 
quando ela é dedicada 
ao cristianismo e a 
Maria. 

Eram mais de 3000 
visitas por dia, um tem-
plo que jamais sairá da 
mente dos turistas que 
lá estiveram é uma feri-

Não só a França 
está de luto, mas mun-
do está de luto. São 
mais de 800 anos de 
história e beleza para 
se acabar em nove 
horas. A Catedral de 
Notre-Dame em cha-
mas neste 15 de abril, 
deixou uma tristeza 
profunda nos cora-
ções e amantes da his-
tória e do estilo gótico. 

Notre-Dame começou 
a ser construída em 
1163, foi dedicada a 
Maria, Mãe de Jesus. 
Está situada perto do 
rio Sena na capital fran-
cesa. O incêndio cau-
sou danos no teto, 
pináculo e rosáceas. O 
sentimento dos turis-
tas que presenciaram 
esta tragédia foi de dor 
e tristeza. Poderemos 

ter uma nova Notre-
Dame, mas nunca 
será a mesma coisa. A 
nova Catedral não terá 
o mesmo sentimento e 
contexto histórico que 
a Notre-Dame do sécu-
lo XII. É como se  per-
der um braço e colocar 
uma prótese. 

Na Catedral,  foi 
onde os Celtas cele-
braram suas cerimôni-

todas as classes soci-
ais para a conclusão 
de um dos maiores 
monumentos da histó-
ria mundial. Foram 
200 anos de constru-
ção até o seu término. 
Uma história que, em 
parte, deixa de existir e 
que terão mais de uma 
década de construção 
para se ter uma nova 
Notre-Dame. 

da no peito dos estudi-
osos da arte gótica 
que irão lamentar a 
sua destruição. 

Notre-Dame era de 
traços trabalhados em 
detalhes, com inova-
ções técnicas das 
mais rígidas da época. 
No reinado de Luís VII, 
com seu apoio, foi um 
projeto abençoado 
financeiramente por 

O 14º Encontro Tec-
nológico do Café será 
realizado no dia 26 de 
abril, no Campo Expe-
rimental da Empresa 
de Pesquisa Agrope-
cuária de Minas Gera-
is - EPAMIG - em São 
Sebastião do Paraíso, 
com inscrições gratui-
tas que serão feitas no 
local do evento.

Com o início marca-
do para as 7h30, o 
encontro traz uma dinâ-

mica de campo com-
posta por sete pales-
tras voltadas, princi-
palmente, para o culti-
vo do café, além de 
apresentação de insu-
mos, maquinários e 
produtos relacionados 
à cafeicultura.

A palestra ''Situa-
ção atual do nematói-
de de galhas do cafee-
iro em Minas Gerais'’ 
será apresentada pela 
p e s q u i s a d o r a  d a 

EPAMIG Sônia Salga-
do, que vai ressaltar a 
importância do acom-
p a n h a m e n t o  d o 
desenvolvimento e pro-
dução das lavouras 
cafeeiras. "Em muitos 
casos o baixo retorno 
das plantas ao manejo 
adotado nas lavouras 
pode estar ligado ao 
mau desenvolvimento 
do sistema radicular 
dos cafeeiros devido 
ao parasitismo dos 
nematoides nas raí-
zes. Aliado a isso, exis-
te o risco de dissemi-
nação dos nematoi-
des, por meio do solo 
infestado ou aderido 
às máquinas e imple-
mentos, principalmen-
te nas situações do 
uso consorciado ou de 
aluguel, a partir dos 

muitos focos detecta-
dos nas principais áre-
as cafeeiras em Minas 
Gerais’’.

O coordenador do 
Programa Estadual de 
Pesquisa Cafeicultura 
da EPAMIG, César 
Botelho, falará sobre o 
desempenho das culti-
vares MGS Aranãs e 
M G S  P a r a í s o  2 . 
Empresas do setor de 
química e fertilizantes 
vão abordar temas 
como cuidados na pre-
paração da colheita, 
nutrição, controle do 
bicho mineiro e produ-
tividade.

Para os cafeiculto-
res da região é um 
grande encontro e vale 
à pena conferir, pois 
muitas dúvidas são 
sanadas .

Acontecerá o 14º encontro tecnológico do café

Projeto Câmara recebe
alunos do Sesi

A Câmara Municipal 
de Varginha recebeu 
n a  m a n h ã  d e s t a 
segunda-feira (15), a 
vista de alunos do Cen-
tro Educacional Mun-
do das Letras,  do 
SESI.

O projeto “Visite a 
Câmara” faz parte das 
atividades oferecidas 

pela Escola do Legis-
lativo e visa fortalecer 
a relação entre a comu-
n idade e  o  Poder 
Legislativo, com a ofer-
ta de cursos, pales-
tras,  seminár ios e 
outros eventos que 
tenham como finalida-
de promover a educa-
ção cidadã.
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Cruzeiro Bicampeão Mineiro Invicto

O Cruzeiro Esporte 
Clube de Belo Hori-
z o n t e  s a g r o u - s e 
bicampeão Mineiro 
2019 neste Sábado 
(20), no estádio do 
Independência na capi-
tal mineira após empa-
tar com o Atlético Mine-
iro por 1 x 1. 

O Atlético por ter fei-
to a melhor campanha 
na primeira fase do 
campeonato tinha a 
vantagem do empate 
nos dois jogos da final. 
Mas o Cruzeiro tratou 
logo de reverter essa 
vantagem ganhando o 
primeiro jogo por 2 x 1 
e chegando no segun-

do jogo com a vanta-
gem do empate. 

O jogo não foi lá um 
jogo de final de cam-
peonato, pois, foi amar-
rado e sem grande ins-
piração por parte dos 
jogadores. O Atlético 
chegou ao primeiro gol 
numa boa chutada por 
Ricardo Oliveira e 
numa defesa parcial 
de Fábio sobrou livre 
para Elias marcar o 
jogo que daria ao Atlé-
tico o título mineiro 
2019.

Mas, o VAR que 
favoreceu o Atlético no 
primeiro jogo, anulan-
do um gol legítimo de 

Fred, que seria o ter-
ceiro gol, dando ao 
Cruzeiro uma vanta-
gem de dois gols no 
segundo jogo, não aju-
dou  o  A t l é t i co  no 
s e g u n d o  j o g o .  O 
zagueiro Leonardo Sil-
va se joga no chão 
para fazer uma barrei-
ra e a bola toca em seu 
braço, o qual o VAR foi 
acionado e o juiz con-
firmou o pênalti cobra-
do por Fred que mar-
cou o seu 12º gol da 
competição, sendo o 
artilheiro disparado. 
Esse é o segundo cam-
peonato mineiro que 
Fred é artilheiro da 

competição. 
Num jogo morno e 

sem grandes jogadas, 
não mostrando um 
futebol de uma final, 
principalmente, pelo 
lado do Atlético que 
precisava do resulta-
do, mas um time inferi-
or. 

Isso, veio mostrar 
que o time do Atlético é 
um time mediano e 
quando chega em par-
tidas decisivas o time 
não rende o que tem 
que render. 

A Libertadores das 
Américas é uma prova 
disso. Quando o Atléti-
co estava jogando 
para ganhar uma vaga 
na fase de grupo da 
competição, ganhou 

todos os jogos e clas-
sificou-se em primeiro 
na pré-libertadores. Já 
na fase de grupos o 
time mineiro em quatro 
jogos, tem apenas um 
ponto somado, estan-
do próximo da des-
classificação. 

Diferente do Atléti-
co, o Cruzeiro tem um 
aproveitamento de 
100% na competição, 
somando 4 vitórias em 
4 partidas. Assim foi o 
Cruzeiro no Campeo-
nato Mineiro 2019. Foi 
campeão invicto e mos-
trou que tem um time 
competitivo para o 
Campeonato Brasilei-
ro, Copa do Brasil e 
Libertadores das Amé-
ricas. O técnico Mano 

Menezes já está indo 
para a sua terceira tem-
porada consecutiva na 
Toca da Raposa, o que 
facilita muito o traba-
lho de qualquer técni-
co. Os reforços de 
2019, muitos deles,  já 
t r a b a l h a r a m  c o m 
Mano Menezes, como 
é o caso de Rodrigui-
nho que chegou no 
time celeste esbanjan-
do futebol. Um jogador 
muito técnico que abre 
espaços e se desloca 
com muita facilidade, 
abrindo o caminho 
para os seus colegas. 

Parabéns a raposa, 
pois é considerado por 
muitos um dos melho-
res times do Brasil 
para o ano de 2019.
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Rogério Ceni pode ser o novo
técnico de futebol do Atlético/MG

O ex-goleiro Rogé-
rio Ceni pode ser o 
mais novo técnico do 
Atlético Mineiro. A dire-
toria anunciou neste 
17 de abril, que tem 
interesse em ter o atu-
al técnico do Fortaleza 
na Cidade do Galo.

Ceni que foi um atle-

ta exemplar no time do 
São Paulo e goleiro 
artilheiro, pois era um 
excelente cobrador de 
faltas comanda atual-
mente o time do Forta-
leza. 

O Atlético esteve a 
p r o c u r a  d e  Ti a g o 
Nunes que está no Atlé-

tico/PR, que não acei-
tou a proposta do galo.

Atualmente, quem 
comanda interinamen-
te o Atlético/MG é 
Rodrigo Santana, que 
era treinador do sub-
20. 

Rogério Ceni foi 
campeão da Série B 
pelo Fortaleza que 
retorna a Série A do 
Brasileirão 2019, após 
uma longa data.

Essa já é a Segun-
da vez que o galo cogi-
ta a ida de Rogério 
Ceni para Belo Hori-
zonte, em 2018, ele foi 
consultado, mas as 
negociações não evo-
luíram. Para trazer 
Ceni, o Galo irá propor 
um contrato até 2020.

Corinthians é Tricampeão Paulista
O Corinthians é tri-

campeão paulista com 
o título conquistado 
neste dia (21), no Ita-
querão em São Paulo, 
quando venceu o São 
Paulo por 2 x 1, após 
ter empatado o primei-
ro jogo por um placar 
sem gols.

M e s m o  n ã o 
demonst rando um 
grande futebol durante 
este começo de ano, 
com troca de técnico 
durante a competição, 
o time do Parque São 
Jorge chegou a final 
do paulistão. Do lado 
contrário, foi o São 
Paulo que não vive 
seus melhores dias há 

muito tempo, deixando 
à desejar há anos. 
Este ano, o São paulo 
trocou de técnico por 
várias vezes, e agora, 
trouxe o competente 
Kuka que irá coman-
dar o time no brasileiro 
deste ano. Por se tra-
tar de São paulo, é 
sempre bom botar as 
barbas de molho, pois 
tem uma diretoria que 
pensa em invest i r 
durante a competição 
e contratar atletas de 
ponta.

O segundo jogo no 
estádio do Corinthians 
foi cheio de emoções 
como em qualquer 
final de Campeonato 

Paulista. O Corinthi-
ans abriu o placar ain-
da no primeiro tempo 
com gol de Danilo Ave-
lar. Nos acréscimos, 
Anthony empatou para 
o São Paulo com um 
chute na entrada da 
área.

 No segundo tempo, 
foram muitas emo-
ções. E Wagner Love 
marcou um golaço dan-
do a vitoria ao Corinthi-
ans aos 43 minutos do 
segundo, sem dar tem-
po de reação ao seu 
adversário. Este é 30º 
título do Corinthians e 
o terceiro seguido, aos 
trancos e barrancos.

No Rio, Vasco é
d e r r o t a d o  m a i s
uma vez ,  dando
o título ao Flamengo

 No Rio de janeiro, 
Vasco não segura o 
timão milionário do Fla-
mengo e leva quatro 

gols em dois jogos, e o 
título do Campeonato 
Carioca vai para o time 
da Gávea.

O Flamengo fez 
investimentos milioná-
rios nestes últimos 
dois anos visando jus-
tamente o campeona-
to estadual e o brasilei-
rão 2019. 

O time da Gávea 
deverá dar muito tra-
balho aos adversários 
durante o ano de 2019. 
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Vice-Prefeito Vérdi Melo participa
participa da inauguração do Outlet
da empresa Coletek  

A Coletek inaugu-
rou em Varginha sua 
primeira loja com vári-
os produtos de infor-
mática, selecionados 
para o mercado de con-
sumo, e o vice-prefeito 
Vérdi Melo participou 
da solenidade que con-
tou com a presença de 
clientes, parceiros e 
autoridades locais.  

 Instalada na Aveni-
da Dr. Messias de Bar-
ros ,  no  Indus t r ia l 
Miguel de Luca, a  
empresa atua na fabri-
cação, distribuição e 
importação de produ-
tos, com várias mar-
cas para atender os 
mais diversos clientes 
e segmentos. Desta-
cando a C3Tech, mar-

ca própria do grupo 
Coletek, que possui 
duas linhas de produ-
tos, a office atendendo 
o público em geral e a 
linha gamer direciona-
da para iniciantes e 
profissionais em jogos 
eletrônicos.

No  mercado  de 
informática seus pro-
dutos estão presentes 
nas três categorias:

Computador: note-
b o o k s ,  d e s k t o p s , 
tablets, gabinetes, fon-
tes e coolers;

Comunicação: rote-
adores, repetidores e 
antenas;

Eletrônica de con-
sumo: monitores, mou-
ses, teclados, cabos, 
pendrives e acessóri-

os em geral.
Na oportunidade 

Vérdi cumprimentou 
toda  a  equ ipe  da 
empresa, por meio de 
seu gerente adminis-
trativo, Rafael Arja, e  
destacou a importân-
cia da Coletek para 
Varginha, pela gera-
ção de emprego e ren-
da, “mas, sobretudo, 
por levar o nome de 
nossa cidade em seus 
produtos, motivo de 
orgulho para todos 
nós”.

O Outlet Coletek 
e s t a r á  a b e r t o  d e 
segunda a sexta de 8h 
– às 18h, na Avenida 
Dr. Messias de Barros, 
1300 – (35) 98831- 
4748.

Anuncie aqui - Lucratividade Certa
Contato: 35 - 9.9987-2718

28/04 Dia mundial da Doença de Fabry
U m a  d e s o r d e m 

genética rara e heredi-
tária. Segundo a Orga-
nização Mundial de 
Saúde (OMS), o termo 
“doença rara” classifi-
ca aquelas patologias 
com incidência de 1,3 
para cada 2.000 indiví-
duos1. Embora defini-
da como doença rara, 
a doença de Fabry cha-
ma a atenção pelo fato 
dessa enfermidade 

ser grave e de origem 
familiar e hereditária: 
para cada paciente 
diagnosticado, podem 
existir pelo menos 
outros cinco na mes-
ma família que tam-
bém podem ser aco-
metidos pela patolo-
gia. 

O diagnóstico é a 
p r i nc i pa l  ba r re i r a 
enfrentada na jornada 
do paciente. Os sinto-

mas em sua maioria 
podem ser confundi-
dos com os de outras 
doenças, dificultando 
e retardando o parecer 
final do médico; e 
impactando direta-
mente no início do tra-
tamento adequado e 
na evolução do paci-
ente.

Alguns sintomas 
são: dor nas mãos e 
nos pés.
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