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Número de exames de mamografias aumenta 37% no país
De acordo com o INCA, o número de exames realizados passou de 1,6 milhão para 2,2 milhões, 
no comparativo entre o primeiro semestre de 2010 e 2016

O Outubro Rosa, cri-
ado na década de 90, 
é um movimento mun-
dial de luta contra o 
câncer de mama. Anu-
almente, 1,4 milhão de 
mulheres em todo o 
mundo são afetadas 
pela doença, segundo 
o Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar 
G o m e s  d a  S i l v a 
(INCA). Até 2020, mun-
dialmente mais de 1,7 
milhão de casos deve-
rão ser identificados 
anualmente. Só este 
ano, o Brasil teve mais 
de 57 mil novos casos 
diagnosticados.

A fim de chamar a 
atenção da população 
para a importância do 
diagnóstico precoce 
da doença, a Siemens 
Healthineers convidou 
o Dr.  José Michel 
Kalaf ,  membro da 

Comissão de Mamo-
grafia do Colégio Bra-
sileiro de Radiologia 
(CBR) e da Sociedade 
Paulista de Radiologia 
(SPR), para esclare-
cer as principais dúvi-
das sobre o exame de 
mamografia, confira 
abaixo:
1) O que devemos 
saber sobre a mamo-
grafia? Como funcio-
na?
O exame de mamo-
grafia consiste no estu-
do radiológico das 
mamas: sendo capaz 
de detectar lesões de 
pequenas dimensões, 
não palpáveis. Esses 
tumores têm grandes 
chances de cura quan-
do diagnosticados e 
tratados de forma ade-
quada na fase inicial. É 
importante ressaltar 
que a mamografia é 

um exame radiológico 
aprimorado com equi-
pamento adequado 
para avaliação seleti-
va das mamas.
2)Quais os principais 
c u i d a d o s  q u e  a 
mulher deve tomar?
A mamografia não tem 
contra indicações. Ape-
nas pacientes com 
mamas densas e com 
próteses de silicone 
requerem atenção 
especial. Pacientes 
com mamas densas 
podem necessitar de 
estudo ultrassonográ-
fico complementar. 
Durante o exame, pes-
soas com próteses de 
silicone são submeti-
das, de forma cuidado-
sa e manual ao deslo-
camento posterior das 
próteses para melhor 
visualização do tecido 
mamário.

A importância do exa-
me preventivo

Diante do cenário 
atual, com altos índi-
ces do câncer  de 
mama no Brasil e no 
mundo, o auto exame 
continua sendo um 
importante recurso 
para o diagnóstico pre-
coce da doença. De 
acordo com uma pes-
quisa realizada pelo 
INCA, em 66,2% dos 
casos de câncer de 
m a m a ,  a  p r ó p r i a 
mulher detecta os pri-
meiros sinais da doen-
ça. Após a identifica-
ção suspeita, é impor-
tante que a paciente 
consulte seu médico 
para realizar exames 
preventivos como, por 
exemplo, a mamogra-
fia, que junto com as 
demais opções de exa-
me (ultrassom, resso-

nância magnét ica, 
biopsia), torna-se um 
eficaz recurso para o 
diagnóstico precoce 
da doença. "A mamo-
grafia é um importante 
recurso para detecção 
precoce. São poucos 
segundos que podem 
salvar vidas", ressalta 
dr. Kalaf.

A tecnologia exerce 
um papel fundamental 
para a prevenção e 
diagnóstico precoce 

da doença. No caso do 
câncer de mama, exis-
tem soluções que per-
mitem a detecção de 
tumores com anteci-
pação suficiente para 
que as pacientes pos-
sam se beneficiar de 
tratamentos menos tra-
umáticos e invasivos, 
aumentando muito as 
chances de cura.

É a mulher brasilei-
ra  mais consciente.

Secretaria de Meio Ambiente de Varginha realiza
plantio de espécies frutíferas em creche da cidade

E s t a  s e m a n a  a 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente a 

SEMEA, em conjunto 
com voluntários da 
empresa DHL, e tam-
bém em parceria com 
a Instituição Vida Viva, 
n o  p r o j e t o :  “ U m a 
semente para a vida”, 
realizou o plantio de 
espécies frutíferas 
para ampliação do 
pomar no CEMEI Angê-
la Aparecida Moreira, 
no Bairro Sagrado 
Coração. No local 
foram plantadas mais 
de 30 mudas de diver-
sas espécies como: 
P i t a n g a s ,  A m o r a ,  
Ingá, Cabeludinha,  

Grumixama, Uváia, 
entre outras.      

A SEMEA pretende 
estender o convite a 
todas as empresas de 
Varginha, para que 
possam ceder os fun-
cionário para um dia 
de voluntariado e plan-
tio de árvores.

A prefeitura entra 
com as mudas, com o 
adubo e com o local 
para  p lan t io  e  as 
empresas entram com 
a mão de obra de seus 
funcionários por um 
dia.

ações de melhoria”, 
disse o Engenheiro Flo-
restal da SEMEA, Este-
vam Filho.

As áreas escolhidas 
p a r a  o s  p l a n t i o s 
podem ser dividias da 
seguinte forma: áreas 
degradadas no muni-
cípio, áreas de APP, 
pomares nas escolas, 
ornamentação de vias 
e canteiros centrais e  
arborização urbana de 
calçadas. “Direciona-
remos as ações de 
acordo com o número 
de voluntários de cada 
empresa, pois acredi-
tamos que para uma 
melhor gestão ambi-
ental de nosso municí-
pio, a comunidade e as 
empresas privadas 
devem fazer parte das 

persa e mutirões são 
constantes em todos 
os bairros da cidade. 

Os sintomas são 
vários, como: febre, 
dor de cabeça, nausei-
as e o aparecimento 
de manchas verme-
lhas pelo corpo. É 
importante você parti-
cipar junto com a pre-
feitura, qualquer indí-
cio do mosquito ou 
água parada e lixo, 
denuncie no setor de 
Vigilância Ambiental à 
prefeitura pelo telefo-
ne:  3690-2230. Ou via 
e-mail: denguedenun-
cias@varginha.mg.go
v.br

Prefeitura de Varginha
realiza constantemente
mutirões no combate ao
mosquito da dengue

Além do recolhi-
mento de lixo que é fei-
to semanalmente pela 
prefeitura nos bairros 
da cidade de Varginha, 
a prefeitura não se dis-
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25 de outubro foi o dia mundial do macarrão
O Dia Mundia l  do 
Macarrão foi instituído 
em 25 de outubro de 
1 9 9 5  e m  R o m a , 
durante o I  Wor ld 
P a s t a  C o n g r e s s 
(Congresso Mundial 
de Macarrão), que 
reuniu os principais 
fabricantes em todo o 
mundo. O Brasil é o 3º 
m a i o r  p r o d u t o r  e 
consumidor mundial. 
Em 2016, o mercado 
brasileiro de massas 
alimentícias faturou 
mais de R$ 8,7 bilhões 
e foram consumidos 
quase 1,2 milhão de 
t o n e l a d a .  N o s s o 
consumo per capita é 
de 6,02 kg por ano.

No dia 25 de outubro,  
a indústria mundial de 
massas alimentícias 
se reuniu pela primeira 
vez em São Paulo 
(SP) para a celebra-
ção do World Pasta 
Day (WPD). Os desta-
ques do evento foram 
a assinatura de um 
consenso científico 
sobre os benefícios 
nutricionais do macar-
rão e a presença do 
prefeito da cidade de 
São Paulo João Dória 
Jr para o recebimento 
da doação de 20 tone-
ladas do alimento para 
as creches municipais.
A Associação Brasilei-
ra das Indústrias de 

Biscoitos, Massas Ali-
mentícias e Pães & 
Bolos Industrializados 
(ABIMAPI) divulgou 
um estudo realizado 
sob encomenda pela 
Kantar WorldPanel a 
respeito dos hábitos 
de consumo de macar-
rão no país. De acordo 
com a pesquisa, a 
região Leste do país, 
composta por Minas 
Gerais, Espírito Santo 
e interior do Rio de 
Janeiro, é responsável 
por 13% do volume 
total (1,24 milhão de 
toneladas) consumido 
em 2016, o que corres-
ponde a 162,4 mil tone-
ladas. 

O estudo analisou 
durante o último ano 
uma mostra de 11.300 
lares que retratam um 
u n i v e r s o  d e  5 3 
milhões de famílias 
espalhadas por sete 
macrorregiões. No ran-
king nacional de con-
sumo aparecem em pri-
meiro lugar o Norte e 
N o r d e s t e  ( 3 7 % ) , 
s e g u i d o s  d o  S u l 
(15,2%), Leste e interi-
or do Rio de Janeiro, 
grande São Paulo 
(10,5%), Interior de 
São Paulo (10%), gran-
de Rio de Janeiro 
(8,2%) e, por fim, Cen-
tro-Oeste (6,2%).
Ainda segundo a aná-

lise, nos estados que 
compõem a região a 
preferência pelo espa-
g u e t e  é  a  m a i o r 
(55,4%); o fusilli ocupa 
o  s e g u n d o  l u g a r 
(15,8%), seguido do 
penne (4,3%).

O comércio de mas-
sas é um dos mais atra-
tivos do mundo, che-
gando a trilhões de 
dólares mensal. Em 

todos os continentes 
do mundo as massas 
são muito apreciadas. 
Começou na China e 
hoje, invadiu o plane-
ta. Existem mais de 
1000 pratos diferentes 
envolvendo o macar-
rão. Só no Brasil e na 
Itália, são mais de 300 
pratos deliciosos, que 
dão água na boca.

Qual a influência dos games nas crianças?

Na década de 80, os 
pais impunham restri-
ções para seus filhos 
jogarem, com a des-
culpa de estragar o 
aparelho de TV. Hoje, 
as televisões estão 
interligadas e são fabri-
cadas para que o vídeo 
game tenha acessibili-
dade. 

Quanto a influência 
dos atos de uma crian-
ça e adolescente  em 
r e l a ç ã o  a o  v í d e o 
game, que hoje tem 
jogos super agressi-
vos, é de 2,5%, segun-
do o Dr. Christhopher 
J. Ferguson, psicólogo 
e professor de ciênci-
as aplicadas e com-
portamentais da Texas 
A&M International Uni-

versity. Ao analisar 
não apenas a violên-
cia, mas agressão e 
redes de sociabilida-
de, o pesquisador reco-
nhece que a agressivi-
dade é um comporta-
mento aprendido, mas 
conclui que os videos-
games  podem te r 
impactos positivos e 
negativos e que o efei-
to medido é muito bai-
xo: ele é observado 
em apenas 2,5% dos 
casos. Para o psicólo-
go, há uma despropor-
ção entre como o tema 
reverbera no debate 
público e sua relevân-
cia estatística. 

Na verdade, não há 
nada que comprovem 
a influência dos video 

games a violência dos 
jovens. O videogame é 
uma expressão cultu-
ral, da mesma forma 
q u e  t a m b é m  s ã o 
expressões culturais a 
música, os filmes, as 
novelas etc. 

H o j e ,  é  m u i t o 
comum assistir nos 
lares de todo o mundo, 
pais contrários a diver-
são de games violen-
tos por seus filhos. A 
comparação foi feita de 
forma paralela, pois, os 
mesmos pais que não 
permitem os jogos, per-
mitem assistir novelas, 
filmes e programas 
com conteúdo impró-
prio. 

Rachel Lilienfeld, 
psicóloga, afirma que 
os videosgames influ-
enciam em realizar 
tarefas, atingir objeti-
vos e que os jogos 
influem na realização 
de tarefas, até mesmo, 
a p r e n d e r  l í n g u a s 
estrangeiras. ‘Os vide-
ogames, assim como 
os filmes que passam 
na televisão, partici-

pam do universo lúci-
do e imaginário das cri-
anças. Elas podem 
arealizar no videoga-
me, situações que na 
vida real não são soci-
almente aceitáveis. 
Mas, isso não quer 
dizer que ela ficará 
violenta por causa dos 
videosgames. Uma cri-
ança que assiste con-
tinuamente a agres-
são doméstica, não se 
torna obrigatoriamen-
te um pai/mãe violen-
to. Ela pode expressar 
essa violência porque 
foi ensinada, ou seja, 
está copiando um 
modelo. No videoga-
me tem que explicar. 

Por outro lado, os 
videogames são óti-
mos para o desenvol-
vimento de crianças, 
adolescente e adultos. 
Além do aprendizado 
que certos jogos pode 
passar aos usuários, o 
bom reflexo para se 
t e r  u m  e x c e l e n te 
resultado é positivo. 
Diz,  Christopher J. 
Ferguson.

Canil Anmerkung
         Ten
Especializado em Pastores Alemães

Cães registrados e livres de displasia
Cães de referência no Brasil

Venda permanente de Filhotes

(35) 99987-2718
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Prefeitura de Varginha antecipa 1ª parcela do 13º salário

A exemplo do que 
vem ocorrendo duran-
te a atual administra-
ção, que vem honran-
do com seus compro-
missos, a prefeitura de 
Varginha antecipou na 
semana passada o 
pagamento da primei-
ra parcela do 13º Salá-

rio, que foi depositado 
na conta dos servido-
res ativos e inativos no 
dia  31/10, junto com a 
folha do mês de outu-
bro.

O prefeito Antônio 
Silva explica que esta 
iniciativa foi possível, 
tendo em vista o muni-

cípio ter feito uma pro-
visão orçamentária 
para o pagamento do 
13º. “Com isso tornou-
se possível antecipar a 
primeira parcela que 
foi paga juntamente 
com o salário do mês 
de outubro, o que real-
mente irá favorecer o 

orçamento dos nossos 
servidores no final de 
ano”, destacou.    

Seguindo as medi-
das adotas pela prefei-
tura, o CDCA anteci-
pou também, o 13º de 
seus funcionários.

Conheça os alimentos que aumentam a qualidade de vida do diabético
Inspirado pelo dia Mundial da Diabetes especialista esclarece as principais dúvidas  sobre a importância de manter a alimentação balanceada 

Lembrado na próxi-
ma terça-feira (14/11), 
o Dia Mundial da Dia-
betes existe desde 
1991 e procura alertar 
para crescimento de 
casos no mundo – só 
no Brasil, cresceram 
61,8% nos últimos dez 
anos. Quem convive 
com a doença sabe da 
importância da alimen-
tação para o controle 
da taxa de açúcar no 
sangue e para uma 
melhor qualidade de 
vida.

Segundo o nutrólogo 
Oswalmir Sá, da clíni-
ca Corpometria, no tra-
tamento, o uso de 
medicamento, apesar 
de essencial, é tão 
i m p o r t a n t e  c o m o 
seguir uma dieta espe-
cífica e balanceada. 
"No controle do diabe-
tes é importante ter 

constância na alimen-
tação, manter uma die-
ta mista e acompanha-
da por nutricionista, 
inclusive nos fins de 
semana, sem exage-
ra r  com p rodu tos 
industr ial izados, e 
optar sempre por ali-
mentos in natura ou 
pouco industrializa-
dos", esclarece.

O médico alerta tam-
bém para alguns erros 
comuns cometidos por 
quem convive com a 
doença. Dentre eles, 
trocar produtos natu-
rais por industrializa-
dos como os lights e 
diets; ficar sem se ali-
mentar por muito tem-
po e depois fazer gran-
des refeições; e o con-
sumo exagerado de 
frutas podem prejudi-
car no tratamento, pois 
afetam diretamente no 

controle glicêmico do 
organismo.

Para os diabéticos que 
querem melhorar a 
convivência com a 
doença, o nutrólogo 
sugere uma lista com 
alguns alimentos que 
não podem faltar:

Feijões – carioca, pre-
to, branco. Contêm 
diversas vitaminas e 
minerais como mag-
nésio e potássio, além 
de fibras. Mesmo con-
tendo carboidratos, os 
feijões têm muitas pro-
teínas.

Vegetais de folhas 
escuras – espinafre, 
brócolis e couve têm 
vitaminas A, C, E e K, 
além de ferro, cálcio e 
potássio. Possuem bai-
xa quantidade de calo-
rias e carboidratos.

Frutas cítricas – laran-
ja, limão, lima, mexeri-
ca e outras. Essas fru-
tas, se comidas com 
bagaço, têm grande 
quantidade de fibras, 
além de vitamina C e 
potássio.

Batata-doce – o carbo-
idrato da batata-doce 
é de baixo índice glicê-

mico (não sobe muito 
rápido o açúcar no san-
gue), além disso pode 
ser usada para tentar 
enganar o desejo de 
comer doces.

Cerejas e morangos – 
possuem antioxidan-
tes que combatem o 
envelhecimento, vita-
minas e minerais.

Tomate – é fonte de 
vitamina C e E. Possu-
em potássio, além dos 
ant iox idantes  que 
aumentam ou diminu-
em conforme a forma 
de preparo.

Peixes com ácidos gra-
xos Ômega 3 – sal-
mão, sardinha, truta e 
atum. A gordura ôme-
ga 3 pode ajudar a 
reduzir o risco de doen-
ças cardíacas e infla-
mações. A American 
Diabetes Association 
recomenda a ingestão 
desses tipos de peixes 
no mínimo duas vezes 
por semana.

C a s t a n h a s  –  u m 
punhado de castanhas 
pode nos prover uma 
boa quantidade de gor-
duras boas e diminuir 
a fome. Além disso, 
possuem magnésio e 

fibras. Algumas casta-
n h a s  e  s e m e n t e s 
como chia e linhaça 
ainda possuem ômega 
3.

Cereais integrais – 
apenas aqueles que 
são 100% integrais 
como aveia, quinoa, 
farinhas integrais e 
amaranto. Estes pro-
dutos são fontes de 
magnésio, vitaminas 
do complexo B, cromo, 

ferro e folato e são 
grandes fontes de 
fibras.

Leite e iogurte – 
São fontes de cálcio e 
proteínas. Normal-
mente opte por leites e 
iogurtes mais magros 
e sem adição de açú-
car.

Aumente sua quali-
dade de vida, quem 
quer corre atrás.
               Marcela Brito

Mesmo com o radar móvel da
PRF, os acidentes nas rodovias
estão cada dia mais violentos

Com um número 
muito grande de feria-
dos durante o ano de 
2017, os acidentes 
nas estradas brasilei-
ras estão batendo 
recordes em cima de 

recordes. 
Com o novo radar 

móvel usado pela Polí-
cia Rodoviária Fede-
ral, o que se vê são veí-
culos e motos rodando 
acima de 200 km por 
hora. Os caminhões, 
cada dia mais sofisti-
cados, também não 
ficam de fora. 

Se o brasileiro não 
conscientizar que o 
automóvel é apenas 
um meio de  transpor-

te que se deve ter res-
peito, pois os veículos 
estão cada dia mais 
furiosos e a experiên-
cia é um diferencial 
nas estradas, a invali-
dez e as mortes serão 
uma constante. Não 
adiantou aumentar os 
valores da multas. Os 
irresponsáveis conti-
nuam por aí, procuran-
do a morte mais cedo e 
matando inocentes 
nas estradas . 
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Vestibular Grupo Unis 
bate recorde de inscrições 

Milhares de candi-
datos enfrentaram o 
domingo chuvoso para 
participarem do Vesti-
bular do Grupo Unis. 
As provas foram reali-
z a d a s  n o  ú l t i m o 
domingo, 29, em Var-
ginha e também em 
Alfenas, Boa Esperan-
ça, Lavras, Machado, 
Pouso Alegre, São Lou-
renço, Três Corações 
e Três Pontas.

O recorde de inscri-
ções mostra o interes-
se em procurar uma 
melhor colocação no 
mercado de trabalho. 
A procura pelos cursos 
foram as mais varia-
das possíveis. Um dos 
mais procurados foi o 
de Medicina Veteriná-
ria. Apesar de novo, a 
infraestrutura ofereci-
da pelo Grupo Unis é 
uma das mais moder-
nas da região. O Hos-
pital Veterinário já está 
com a primeira etapa 
das obras concluídas 
e para 2018 haverá 
mais investimentos.

Muitos candidatos 
batalharam por uma 
vaga na área da saú-
de. Fisioterapia e Bio-
medicina foram muito 

procurados. Diversos 
candidatos se inscre-
veram, também, para 
cursar Nutrição, que 
tirou, pelo segundo 
ano consecutivo, Nota 
5 no Enade, ficando 
entre os melhores do 
país.

O s  c a n d i d a t o s 
comemoraram a ofer-
ta do curso de Educa-
ção Física Noturno. 
Este era um apelo anti-
go da população, e 
que neste Vestibular 
foi atendido.

A recuperação da 
economia do país tam-
bém motivou os candi-
datos a se inscreve-
rem para concorrerem 
a uma vaga nos cur-
sos de Engenharia. O 
mercado de trabalho 
tem se mostrado favo-
rável para este profis-
sional e o Grupo Unis, 
acreditando nesse 
cenário, segue na ofer-
t a  c o n s t a n t e  d e 
empregos e estágios.

O aumento de ins-
crições mostra que o 
Grupo Unis está no 
caminho certo. “Sem-
pre buscamos propor-
cionar aos nossos alu-
nos uma educação de 

qualidade. Para isso, 
investimos em estrutu-
ra, profissionais, e tam-
bém em conexão com 
o mercado de trabalho 
através da oferta de 
estágios e emprego. 
Indo mais além, firma-
mos convênios com 
diversas Instituições 
de Ensino de mais de 
15 países na Améri-
cas, Europa e África. 
Com isso, nossos alu-
nos podem viver expe-
riências internaciona-
is. Isso para nós é uma 
conquista, mas nunca 
o suficiente. Estamos 
sempre em buscar do 
novo, para que esteja-
mos sempre à frente 
no auxílio de nossos 
alunos para a realiza-
ção dos sonhos”, rela-
ta o Presidente do Gru-
po Unis, Prof. Me. Ste-
fano Barra Gazzola.

O Vestibular pre-
sencial do Grupo Unis 
já foi realizado, mas 
ainda dá tempo de con-
quistar seu lugar no 
mundo. Acesse: vesti-
bular.unis.edu.br e sai-
ba mais.

O ex-presidente Fer-
nando Henrique Car-
doso  so l i c i t ou  ao 
PSDB que saísse do 
governo, não deixan-
do de dar apoio às 
emendas que façam o 
Brasil crescer. Cardo-
so tem receio de que o 
PSDB venha ser coad-
juvante nas eleições 
de 2018, caso perma-
neça apoiando Temer. 

O PSDB vai realizar 
sua convenção em 
dezembro  e  deve 
haver uma mudança 

grande dentro da exe-
cutiva atual. Há rumo-
res que todas as exe-
cutivas do PSDB de 
todo o Brasil terão que 
mudar. O partido está 
dividido há tempos, 
d e s d e  q u e  A é c i o 
Neves foi afastado do 
cargo pela primeira 
vez, devido às grava-
ções realizadas por 
Joesley Batista. O 
Tucano pediu dois 
milhões de reais ao 
contraventor que hoje 
está preso. 

Aécio Neves tem 
sido cobrado insisten-
temente para renunci-
ar a presidência do par-
tido, mas não o deve 
fazer,  até porque, 
dezembro está bem 
próximo. Enquanto 
isso, os Tucanos estão 
super divididos e não 
s a b e m  q u e  r u m o 
tomar. 

Michel Temer escu-
tou do PSDB que ele 
teria a liberdade de 
fazer o que achasse 
melhor em relação aos 

Para não virar coadjuvante, Fernando
Henrique pede a saída do PSDB do
Governo Temer

Sem apoio, Michel Temer fala em
derrota na reforma da Previdência

tidos da base de seu 
governo, mas não teve 
sucesso. Não houve 
presença. Sem apoio, 
Temer já fala em derro-
ta no Plenário para 
aprovar a reforma da 
Previdência. Ele quer 
aprovar, pelo menos a 
medida que sobe de 
60 para 65 anos apo-
sentadoria. Os depu-
tados estão falando na 
mesma língua e são 
contra a aprovação da 
reforma neste gover-

Após se livrar das 
denúncias de Rodrigo 
Janot no Congresso 
Nacional, o presidente 
Michel Temer amarga 
um isolamento muito 
grande por parte da 
base de seu governo. 
Tentou uma reunião 
com os líderes de par-

no. Atitude quase que 
unânime entre os depu-
tados. Isto se deve tam-
bém a saída dos tuca-
nos do governo. Ou 
seja, Temer está de 
mãos e pés atados, 
sem apoio e, conse-
quentemente, sem ati-
tude. 

Os políticos que 
apóiam o governo e 
que estão na mira da 
justiça, contribuem 
também, para essa 
paralisação. 

Fernando Henrique Cardoso

Quase 600 municípios dos 853 no Estado não
devem pagar o 13º salário de seus funcionários

Um encontro de 301 
prefeitos, foi realizado 
na semana passada 
com a bancada minei-
ra de deputados fede-
rais para pedir socor-
ro. Minas Gerais está 
diante de uma das pio-
res administrações de 
toda sua história, a dívi-
da do estado com os 

municípios está próxi-
ma dos 2 bilhões de 
reais. A maior parte 
desse valor, é do setor 
da saúde, onde há um 
caos total na maioria 
dos municípios minei-
ros. 

Já está marcada 
para os dias 20 e 21 
deste mês uma nova 

mobilização dos prefe-
itos na capital federal. 

Muitos prefei tos 
estão enxugando a 
folha de pagamento 
para reduzir custos, 
mas é uma medida pali-
ativa que só resolve 
por um pequeno prazo 
e às dívidas do municí-
pios continuam cres-

cendo.
Além dos repasses 

na saúde, Minas sofre 
também com repasses 
nas áreas da Educa-
ção e Assistência Soci-
al. Os deputados se 
comprometeram em 
cobrar junto governo 
federal a regulariza-
ção dos repasses.
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O Brasil é um dos países mais 
violentos do Planeta 

O Brasil tem média quatro vezes maior para cada 100 mil habitantes e 
tem uma taxa de homicídios que é recorde no mundo inteiro

O número de pes-
soas assassinadas em 
todo o mundo durante 
um ano é de 453 mil 
pessoas.  É o maior e 
pior de toda a história 
no Planeta.

O Brasil tem investi-
do cada dia menos no 
combate a violência. 
Os números são avas-
saladores a cada dia 
que passa.  Já somos 
o 16º país mais violen-
to do mundo e tem 
uma taxa quatro vezes 
mais que a média mun-
dial, anual. O governo 
fica tapando o sol com 
a peneira, deslocando 
o Exército para onde a 
situação está pior. O 
que ele deveria fazer 
primeiramente, era pre-
parar melhor o efetivo 
da Polícia militar e dar 
a eles um salário dig-
no. O policial brasileiro  
tem um os piores salá-
rios no mundo. Exis-
tem países bem meno-
res e com economia 

instrução e capacida-
de a altura de suas res-
ponsabilidades. Os 
carros da polícia estão 
sucateados na maioria 
dos estados brasilei-
ros. Nos estados do 
Nordeste, encontra-se 
o maior número de 
assassinatos no Bra-
sil. 

Não investem na 
segurança, porque 
não reverte em voto. É 
como obra debaixo da 
terra. Não se vê, não 
dá voto. Essa é a men-
talidade de muitos.

bem restrita que a nos-
sa e seus efetivos da 
polícia, ganham salári-
os dignos e a violência 
é bem menor. 

O  que  es tamos 
assistindo nos gran-
des centros do país, é 
a polícia com medo de 
bandido. 

O governo federal e 
os governos estaduais 
não investem em qua-
lidade de serviço, em 
armamentos e não 
dão suporte os policia-
is brasileiros. Um poli-
cial na rua tem que ter 

‘O som do coração’ com participação
de Jorge Vercílio, alerta para os riscos
de arritimia cardíaca mais comum no mundo

A Boehringer Inge-
lheim (BI), com o apoio 
do Instituto Lado a 
L a d o  p e l a  V i d a , 
AMAVC (Associação 
mineira do AVC) e 
SOCESP (Sociedade 
de Cardiologia do Esta-
do de São Paulo), está 
lançando a campanha 
"O Som do Coração", 
cujo objetivo é consci-
entizar a população 
sobre os sintomas, ris-
cos, diagnóstico e tra-
tamento da fibrilação 
atrial (FA), que embora 
seja o tipo de arritmia 
cardíaca mais comum 
no mundo2, atingindo 
cerca de 1.5 milhão de 
pessoas no país3, ain-
da é amplamente des-
conhecida, como mos-
tra a pesquisa "A per-
cepção dos brasileiros 
sobre doenças cardio-
vasculares", desen-
volvida pelo IBOPE 

CONECTA em parce-
ria com a BI. Nela, 
63% dos 2.001 entre-
vistados afirmam nun-
ca terem ouvido falar 
em FA4. .

A campanha, que 
está acontecendo em 
ambiente digital, tem 
como principal ação a 
ve icu lação de um 
vídeo com a participa-
ção do cantor Jorge 
Vercillo. Na ação, o 
compositor apresenta 
o hit "Que Nem Maré" 
de forma descompas-
sada, fazendo alusão 
à doença, que leva o 
coração a bater em um 
ritmo irregular, segui-
do ou não do aumento 
da frequência cardía-
ca², chamando aten-
ção para a causa.

A fibrilação atrial é 
um fator de risco para 

o acidente vascular 
c e r e b r a l  ( A V C ) , 
segunda causa mais 
comum de morte no 
mundo5-6 e uma das 
principais também no 
país7-8.

Segundo o Dr. José 
Francisco Kerr Sarai-
va , cardiologista e pro-
fessor da PUC Campi-
nas, isso acontece 
pois a FA, desorgani-
zando os batimentos 
cardíacos, acaba por 
tornar turbulento o flu-
xo de sangue dentro 
dos átrios , favorecen-
do o aparecimento de 
coágulos, que podem 
se deslocar do cora-
ção, entrar na circula-
ção e levar a obstru-
ção de vasos cerebra-
is, ocasionando o AVC 
em suas formas mais 
graves . "Estudos mos-
tram que os pacientes 

com FA apresentam 
cinco vezes mais chan-
ces de desenvolver 
um AVC, principal-
mente aqueles que 
também são portado-
res de outras doenças, 
como hipertensão, dia-
betes etc. Esses paci-
entes, ao longo de um 
ano, podem chegar a 
10% de chance de 
desenvolver o aciden-
te vascular cerebral, 
ressaltando que os 
AVCs p rovocados 
pela FA são considera-
dos os mais graves 
com as maiores taxas 
d e  m o r t a l i d a d e , 
podendo também pro-
porcionar sequelas 
incapacitantes. Assim, 
o diagnóstico precoce 
e o tratamento antico-
agulante adequado da 
arritmia é fundamental 
para o bem-estar do 
paciente", comple-
menta o médico.

Parte do tratamento 
da fibrilação atrial con-
siste no uso de medi-
camentos para "afi-
nar" o sangue – os cha-
mados "anticoagulan-
tes", como o anticoa-
gulante oral de princí-
pio ativo dabigatra-
na9.  
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Michel Temer substitui o diretor
geral da Polícia Federal leandro
Daielo por Fernando Segóvia

Logo após a vitória 
no Plenário sobre as 
denúncias de Janot, o 
pres idente  Miche l 
Temer troca a direção 
da Polícia Federal, 
sem explicação.

Será o novo diretor-
geral da Polícia Fede-
ral o delegado Fernan-
do Segóvia, que irá 
substituir Leandro Dai-

elo que estava à frente 
da PF desde 2011. Os 
serviços prestados por 
Daielo nunca foram 
questionados dentro 
do próprio órgão.  Daie-
lo era bem quisto por 
seus colegas, princi-
palmente a nível de 
Lava-Jato. Ele nunca 
colocou em cheque às 
investigações do juiz 

Sérgio Moro, sempre 
apoiando o magistra-
do de Curitiba. Foi um 
dos diretores mais lon-
gevos na PF.

Fernando Segóvia 
é advogado, formado 
pela Universidade de 
Brasília, e está na Polí-
c ia Federal  há 22 
anos. No Maranhão, 
foi superintendente 
regional da PF. Fer-
nando exerceu fun-
ções de inteligência 
nas fronteiras brasilei-
ras. 

Após uma reunião 
com o Ministro da Jus-
tiça, Torquato Jardim e 
o presidente, foi anun-
c i a d o  a  t r o c a  d e 

comando. 
Não se sabe qual a 

verdadeira intenção 
do presidente. Existe 
um ditado que diz: «Ti-
me que está ganhando 
não se mexe». Mas, 
esse pensamento não 
é o mesmo do presi-
dente. O que pode per-
der foça e ser jogado 
na lata de lixo é a ope-
ração Lava-Jato. Ain-
da não se pronuncia-
ram os juízes federais 
ligados diretamente ao 

caso. Integrantes da 
PF estão apreensivos, 
muitos deles relacio-
nam a troca devido a 
vários integrantes do 
governo serem alvo de 
investigações.

Existe um receio 
muito grande nas atitu-
des do governo, pois 
entende-se que ele 
possa interferir nos ser-
viços da PF, inclusive 
nas investigações da 
operação Lava-Jato 
que envolve vários polí-

ticos do partido do 
governo (PMDB). 

O povo mais uma 
vez não se manifestou 
sobre às atitudes do 
governo. Pode haver 
uma clara tendência 
de influência nas ope-
rações internas do 
órgão, não se troca um 
diretor-geral da PF 
estando no fim de seu 
mandato, há não ser 
que houvesse moti-
vos, o que não aconte-
ceu no caso.

l e c i m e n t o s  n e s t e 
natal.

No decorrer do ano 
de 2017, várias lojas 
foram assaltadas no 
comércio da cidade. 
Vários lojistas tiveram 
parte de seus esto-
ques roubados, além 
do prejuízo das portas 
de vidro e prateleiras.

O Natal está che-
gando, o número de 
delitos sobe e os lojis-
tas ficam mais visa-
dos. Muitas vezes, por 
não ter um número de 
funcionários proporci-
onal ao seu movimen-
to, facilitando assim, o 
número de assaltos. 
Celulares, relógios, 

perfumes e vestuári-
os, são os mais visa-
dos. Investir em mate-
r ia l  de segurança 
como (câmeras, circu-
itos fechados, etique-
tas de rastreamento , 
sensores de presen-
ça) e, até mesmo um 
profissional do setor é 
um investimento que 

traz tranquilidade e evi-
ta aborrecimentos. 

Com as ruas muito 
cheias, dificulta muito 
o trabalho de policiais 
no caso de roubo. 

Para os consumido-
res não correrem ris-
cos, procurem fazer 
compras em horários 
de menor movimento.

Assaltos nas lojas 
do comércio vargi-
nhense deve deixar 

comerciante mais aten-
to e reforçar a segu-
rança em seus estabe-

Comércio de Varginha

Lojistas devem se preocupar com a segurança


