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Lagopratense dá à luz dentro 
de ambulância do SAMU 
Oeste

REDAÇÃO

Foi um susto, mas tudo correu 
bem! No dia 7 de junho, Lagoa da Pra-
ta foi surpreendida com a notícia de 
que a lagopratense Josy Silva havia 
dado à luz dentro da ambulância. O 
mocinho Davi resolveu adiantar a 
chegada ao mundo e nasceu no cami-
nho para Santo Antônio do Monte. 

O fato ocorreu quando a mé-
dica Isabella Bello, juntamente com 
a enfermeira Lucilene, Ana Paula e o 
condutor socorrista Renato Andrade 
que estavam na Unidade de Suporte 
Avançado (USA) em Luz foram empe-
nhados para fazer a transferência da 
paciente grávida de Lagoa da Prata 
para o Hospital Sofia Feldman, em 
Belo Horizonte.

No entanto, a médica Isabella 
identificou que Josy não teria con-

dições de seguir até Belo Horizonte, 
pois estava prestes a ganhar o bebê, 
então a regulação pediu para segui-
rem para Santo Antônio do Monte. 

De acordo com Josy, a transfe-
rência seria feita porque o Hospital 
São Carlos de Lagoa da Prata está sem 
atendimento. Apesar de prematuro 
de 34 semanas e 4 dias, Davi chegou 
saudável. A mãe também reagiu mui-
to bem ao parto e logo foram levados 
para a Santa Casa de Santo Antônio 
do Monte. 

Este é o 26° parto realizado 
dentro de uma ambulância do Samu 
desde o início do funcionamento na 
Região Oeste.

“Foi tudo muito rápido, então 
não tive muito tempo para pensar. Só 
tenho que agradecer a Deus e a equi-
pe do Samu que me atendeu super 
bem”, finalizou a mãe.

SAÚDE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA, por determinação da Superintendência Regional de Meio Ambiente Alto São 
Francisco – SUPRAM - ASF, torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº 00334/1998, Licença de Operação Cor-
retiva, para o Aterro Sanitário Municipal de Lagoa da Prata, localizado na Av. Vereador Milton Lacerda – 1671, Distrito Industrial – Lagoa 
da Prata / MG.

O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 
e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lagoa da Prata e na SU-
PRAM-ASF, localizada à rua Bananal nº 549, bairro Santo Antônio, Divinópolis - MG. 

O requerente comunica que os interessados na realização da Audiência Pública deverão formalizar a sua solicitação, conforme o 
previsto na Deliberação Normativa COPAM nº 225, de 24 de agosto de 2018, na SUPRAM – ASF, localizada à rua Bananal nº 549, bairro 
Santo Antônio, Divinópolis - MG, dentro do prazo de até quarenta e cinco dias.
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Em audiência, Fundação e Prefeitura 
afirmam estar abertas para resolver 
situação do Hospital São Carlos de 

forma amigável
REDAÇÃO

Com o objetivo de es-
clarecer para a população a 
situação financeira da Fun-
dação São Carlos e o decreto 
interventivo emitido no final 
de maio, pela Prefeitura Mu-
nicipal de Lagoa da Prata, o 
Conselho Municipal de Saúde 
realizou no dia 10 de junho 
uma audiência pública, no 
Teatro Fausto Resende com 
representantes do Executivo, 
Legislativo e Judiciário, Hospi-
tal São Carlos e Secretaria Es-
tadual de Saúde. Na ocasião, 
todos expuseram sobre o caso 
e a partir disso, abriram para 
diálogo, para buscar soluções.

“Nós não tínhamos 
conhecimento do decreto in-
terventivo, fomos pegos de 
surpresa. A ação ocorreu sem 
passar pelo Conselho Muni-
cipal de Saúde e nós ficamos 
sem entender o que real-
mente estava acontecendo. 
A audiência pública, além de 
dar oportunidade para bus-
carmos soluções também foi 
uma forma de nos informar 
sobre a situação Fundação e 
Prefeitura para saber sobre a 
responsabilidade de cada par-
te”, informou Margarete Bor-
ges, conselheira do Conselho 
Municipal de Saúde.

Ela considerou provei-
tosa a audiência e informou 
que ter saído do Teatro Faus-
to Resende com pelo menos 
a intenção das duas partes de 
se reunirem para um possível 
acordo foi muito válido. “O 
promotor Luís Augusto ficou 
de agendar uma reunião para 
que o Executivo e o Hospital 
dialoguem para possíveis so-
luções para o hospital, vamos 
solicitar esta reunião e espera-
mos que de lá saia resultados 
para a população que é o que 
todos queremos”, finalizou a 
conselheira.

A AUDIÊNCIA
O promotor Luís Au-

gusto abriu as falas da mesa, 
informando que o ato do de-
creto interventivo da Prefei-
tura foi um atropelo já que 
as questões questionadas já 
estão ajuizadas. Ele também 
disse que a ação teve tons 
arbitrários e ditatoriais, pois 

a decisão foi realizada sem 
ouvir o Legislativo, o Conse-
lho de Saúde, o Ministério 
Público e população. Ainda, o 
promotor afirmou que a Pre-
feitura não teria condições de 
manter o Hospital em pleno 
funcionamento. 

“O decreto é um verda-
deiro atropelo, uma inversão 
absoluta de fatos e premissas 
subversivas da realidade. Dar 
ao município a direção do 
hospital não resolveria o pro-
blema. A Prefeitura não con-
segue nem manter a UPA, em 
vários casos precisa solicitar 
serviços e estrutura da Funda-
ção. Além disso, o município 
não possui nenhum contrato 
com o Hospital São Carlos. 
Não repassa subvenção”.

Andreia Lopes, repre-
sentante do prefeito munici-
pal, destacou que o Executivo 
recebeu um ofício do Conse-
lho Municipal de Saúde no 
mês de maio solicitando que 
tivesse uma posição imediata 
sobre a desassistência dos mu-
nícipes no hospital. “O Execu-
tivo agiu por solicitação do 
conselho para que se resolves-
se de forma mais rápida essa 
desassistência. Esse ofício de-
monstra que o conselho tinha 
conhecimento, tanto que pe-
diu que o município tomasse 
uma atitude. De antemão, o 
ato é autônomo do Executivo 
e não precisaria passar por 
breve análise ou autorização 
do Legislativo ou Judiciário”. 

Na ocasião, o anestesio-
logista e pediatra Rui Rocha 
informou que a paralisação 
parcial dos serviços no hos-
pital se deu devido à falta de 
pagamentos aos médicos do 
local e enfatizou que a Funda-
ção São Carlos precisa de um 
tutor, seja Executivo, Estado, 
entre outras opções. “Quanto 
mais trabalhávamos, mais au-
mentávamos essa dívida, pois 
o que entrava de dinheiro não 
era suficiente. Então, suspen-
demos as cirurgias eletivas e 
estamos mantendo precaria-
mente as escalas de sobreavi-
so nas escalas de emergência, 
até ver o que acontece com a 
situação e alguém veja outro 
caminho para financiar os 
serviços. Se o hospital conti-
nuar nesse caminho e o Esta-

do continuar cumprindo rigo-
rosamente sua contrapartida, 
a dívida continua”.

O promotor ainda des-
tacou que situações de boico-
tes por parte de funcionários 
não serão admitidas. “Normas 
de interesse particular não 
prevalecerão sobre normas 
de interesse público. Ajuí-
zem em ação o que tiverem 
que ajuizar, executem o que 
tiverem que executar contra 
a Fundação São Carlos, isso é 
uma opção legítima, de qual-
quer médico que tenha um 
contrato. O direito de receber 
é legítimo, sagrado e eu não 
questiono. A partir disso, o 
juiz vai bater o martelo e fim 
de papo. Agora, a situação 
de boicote não será admitida 
pelo Ministério Público.”.

Durante a reunião, o 
secretário de saúde Geraldo 
de Almeida explicou que o 
município continua investin-
do na área de urgência, na 
manutenção da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e 
contribuindo em valor per 
capita no Samu, chegando 
a valores de 25 mil reais por 
mês. “O município já contri-
bui significativamente no fi-
nanciamento na linha de ur-
gência e emergência. Quanto 
à questão das cirurgias, anti-
gamente havia um recurso de 
complementação e, a partir 
do momento que elas tiveram 
que ser realizadas somente 
para os munícipes de Lagoa 
da Prata, entendemos que 
esse financiamento deveria 
ser feito para todos os mu-
nicípios que têm residência 
dentro do hospital São Carlos, 
que são 26 municípios. O nú-
mero de cirurgias para outras 
cidades era mais que o triplo 
do que para os cidadãos de 
Lagoa da Prata, então, não era 
justo o município patrocinar 
esse complemento sozinho. 
E foi proposto que os outros 
municípios fizessem o rateio. 
Juntamente com a direção do 
hospital estamos em busca de 
recursos”.

 O vice-presidente da 
Fundação São Carlos, Saulo 
Resende, para informar sobre 
o trabalho que desenvolve no 
hospital e a necessidade dos 
recursos públicos disse que 

 presta cerca de 80% dos aten-
dimentos para o Sistema de 
Saúde Único (SUS). 

“O hospital, como fi-
lantropia, deve prestar 60% 
de serviços para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e os ou-
tros 40% para serviços parti-
culares. E prestamos até mais, 
deve estar entorno de 80%. 
Fornecedores, funcionários 
com pagamento em dia, exce-
to honorários médicos. Mes-
mo com a escassez estamos 
mantendo a fundação de pé, 
ainda com dificuldade”.

O vice-presidente infor-
mou também que o hospital 
está aberto para diálogo e que 
desde o encerramento do con-
vênio com o município tenta 
negociar para retornarem 
com a subvenção que é neces-
sária para manter os serviços 
com qualidade. Durante a au-
diência, ficou claro também 
que a Fundação São Carlos 
sempre prestou contas dos 
trabalhos para a Prefeitura, 
quando mantinham o acordo. 

Por fim, a representan-
te do município Andreia Lo-
pes, disse que o ponto princi-
pal que deve ser debatido é o 
interesse da população. 

“Eu acho que a popu-
lação quer saber se o serviço 
vai ser prestado, se a assistên-
cia médica vai ser prestada 
a contento e com qualidade. 
As prestações de contas são 
feitas, mas às vezes o serviço 

não é satisfatório. Já percebe-
mos pelas explanações que a 
fundação deixou claro para 
nós que na atual conjuntu-
ra ela não consegue manter 
a prestação de atendimento 
médicos e, por motivos que, 
de certa forma, não interes-
sa à população, pois querem 
é o serviço. A fundação então 
não tem como dar essa conti-
nuidade e aí o município teria 
dois caminhos, a subvenção, 
que foi bem explicada pela 
ausência de transparência 
justificando da necessidade; 
ou uma intervenção para um 
diagnóstico contábil para que 
se avalie a necessidade de co-
locar dinheiro público que vá, 
de fato, solucionar. Chegando 
à conclusão que só funcionará 
de acordo com a subvenção, 
será feito, caso não, se for
uma questão de gestão, será 
possível estabelecer metas e 
prioridades para complemen-
tar e melhorar essa gestão fi-
nanceira, com a atual ou nova 
gestão no local”, finalizou An-
dreia.  

Foram feitas diversas 
explanações e a partir da au-
diência, será marcada uma 
reunião em juízo a fins de 
que a situação seja resolvida. 
O Jornal Cidade continua apu-
rando o andamento da notícia 
e, demais atualizações pode-
rão ser vistas nas próximas 
edições ou em nosso site.

Promotor Luís Augusto marcará reunião em juízo a fins de que a 
situação seja resolvida.
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GCM realiza projetos em escolas e 
entidades de Lagoa da Prata

REDAÇÃO

A Guarda Civil Muni-
cipal de Lagoa da Prata vem 
realizando desde 2008, ano do 
início das atividades da cor-
poração, atividades educacio-
nais voltadas para as crianças 
e adolescentes do município. 
“Nossa ideia sempre foi pro-
mover conteúdos comple-
mentares às disciplinas lecio-
nadas em sala de aula. O foco 
principal era colaborar com a 
escola e a família, desenvol-
vendo o lado crítico, social, 
político e cultural dos alunos, 
trazendo para eles valores éti-
cos, morais e do respeito mú-
tuo. E assim, ainda em 2008, 
elaborei várias palestras, com 
temas diversos, dentre os te-
mas, destaco: Bullying,  Trân-
sito, ECA- Estatuto da  Crian-
ças e do Adolescente, Meio 
Ambiente, Civismo, Combate 
ao Cerol, e logo  iniciei a mi-
nistrar palestras nas escolas 
públicas municipais, estadu-

ais, particulares, e nas entida-
des do terceiro setor (Ong’s), 
dentre elas AMAVI, SARA APA-
RECIDA, as quais se tornaram 
verdadeiros e grandes parcei-
ros desde então”, disse Uilian 
Douglas Goulart, Assessor de 
Comunicação e Idealizador e 
Instrutor do Projeto “Amigos 
SIM, Bullying N O”. 

Contudo, devido ao 
aumento signifi cativo da de-
manda de policiamento pre-
ventivo, somado às baixas 
do efetivo da corporação, 
as palestras tiveram que ser 
deixadas para um segundo 
momento, mas nunca deixa-
ram de ser ministradas. Além 
deste projeto, devido muitos 
casos ocorrendo no país, os 
guardas decidiram criar um 
novo projeto, e eis que sur-
ge o “Amigo SIM, Bullying 
NÃO!”. “Recordo-me ainda 
que fui apresentado ao tema 
Bullying no ano de 2008 pela 
professora Anette Miranda, a 
qual me apresentou o tema, 

e inclusive me forneceu um 
artigo sobre o tema, o qual 
foi a minha primeira base de 
estudos, além de outros ca-
sos.  A primeira palestra foi 
realizada na Associação Sara 
Aparecida, no dia 7 de Junho, 
e a receptividade foi maravi-
lhosa, e horas após esta pales-
tra, recebi várias ligações de 
entidade e escolas solicitando 
esta palestra, e inclusive para 
a próxima semana, estarei no 
Projeto PREVENIR, da Escola 
Estadual Monsenhor Alfredo 
Dohr, atendendo ao pedido 
da Coordenadora e Professo-
ra Adriana, e ainda estarei 
no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos- 
SCFV, atendendo ao pedido 
da Coordenadora Franciara, 
e nesta nova etapa, também 
estarei contando com velhos 
e novos amigos e novas parce-
rias, e uma muito especial [e 
com o Projeto Casulo, o qual 
faço parte e já é parceiro da 
GCM, e que também abraçou 

EDUCAÇÃO

este novo Projeto, um  pro-
jeto que não é meu, ou da 
GCM, ele é de todos, ele é so-
bretudo das nossas crianças 
e adolescentes, pois precisa-
mos investir nelas, elas são 
o futuro da nação, e elas são 
nossa responsabilidade, como 
disse Paulo Freire: “ Educação 
não transforma o mundo. 
Educação muda as pessoas. 
Pessoas transformam o mun-
do”; e por este motivo lança-
mos o projeto “Amigos SIM, 
Bullying NÃO”, e contamos 
com o apoio de todos para 
que este projeto cresça ainda 
mais”.

Segundo Uilian, a res-
posta, desde então, para seu 
projeto, foi muito positiva. 
“Obviamente, quando idea-
lizei este projeto, fi quei an-
sioso e preocupado com a 
resposta da sociedade, e prin-
cipalmente com a respostas 
das crianças e dos adolescen-
tes, mas a expectativa minha 
era positiva é claro, e para 

minha surpresa a resposta 
foi muito positiva, e logo na 
primeira palestras as crianças 
e adolescentes foram muito 
carinhosas, e realmente es-
cutaram, entenderam e com-
preenderam os objetivos da 
palestra, e algumas crianças 
e adolescentes me viram nas 
ruas após a palestras e vieram 
ao meu encontro e me abra-
çaram e sorrindo me chama-
vam de “Tio Uilian”, e isso 
me deixou emocionado e me 
mostrou que estou no cami-
nho certo e que o projeto já 
foi abraçado”.
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PUBLIEDITORIAL

Na edição do encontro 
“Grandes Líderes 2019”, da 
Associação Comercial Empre-
sarial e Câmara de Dirigentes 
Lojistas (ACE/CDL), Lagoa da 
Prata recebeu um dos nomes 
mais comentados no início 
do ano, na tragédia ambien-
tal de Brumadinho. Tenente 
Pedro Aihara, de 26 anos, foi 
porta-voz da Corporação de 
Bombeiros de Minas Gerais 
e, durante todo o processo de 
coberturas da imprensa, ele 
garantiu que a população e as 
famílias ficassem bem infor-
madas e atualizadas sobre as 
buscas e resgates das vítimas.  

“A ACE/CDL trouxe 
uma palestra digna dos tem-
pos em que vivemos hoje. O 
Pedro, que com tanta sabe-
doria conseguiu colocar ame-
no, talvez, a maior tragédia 
brasileira. Ele vem falar pra 
gente, nós empresários, que 
desde 2014, não querendo 
traçar nenhum tipo de parale-
lo, vivemos em uma situação 
extremamente grave no país, 
e mesmo assim, a gente tam-
bém é responsável pelas nos-
sas empresas e fazer com que 
o clima fique mais ameno”, 
disse presidente da ACE/CDL, 
Paulo Pereira.

A comunicação bem 
feita, clara e que transmitia 

Porta-voz na tragédia em 
Brumadinho ministra palestra no 

encontro ‘Grandes Líderes’ da 
ACE/CDL de Lagoa da Prata

 

Pedro Aihara falou para executivos e empresários sobre a importância da boa 
comunicação em momentos de crise. 

serenidade, mesmo frente a 
uma crise, chamou a atenção 
de todo o Brasil e desde então, 
Pedro tem ministrado pales-
tras pelo país e pelo mundo, 
levando ensinamentos que 
aprendeu em sua trajetória 
na Força Aérea Brasileira e 
Corpo de Bombeiros.

“Eu acho que as rela-
ções pessoas, profissionais 
e o trabalho de equipe, tudo 
depende de comunicação. Por 
isso, sempre foi uma preocu-
pação fazê-la com eficiência”, 
disse Pereira.

Durante a palestra, Ai-
hara, além de passar conhe-
cimentos técnicos, também 
informou que o segredo ao 
tratar sobre tragédias, é a em-
patia, pensando sempre nas 
histórias envolvidas por de-
trás das pessoas. “Não podem-
os deixar de acreditar naquilo 
que estamos fazendo, e isso 
eu acho fundamental para 
desenvolvermos um bom tra-
balho. E quando fazemos com 
essa intenção, com essa fé na 
missão, com esse respeito ao 
próximo, entendendo que a 
gente está atuando com pes-
soas, que cada um ali tem a 
sua história e que o trabalho 
vai servir de referência para 
outras pessoas, naturalmente 
sai um bom trabalho disso”, 
afirmou o tenente.

Convidado para pales-

trar para empresários e exe-
cutivos, Pedro afirmou que 
muitas vezes as crises ocor-
rentes em tragédias, assim 
como no mundo corporativo 
dependem de uma boa comu-
nicação e que todas as lições 
aprendidas nestes ambientes 
se aplicam no meio empresa-
rial. 

“As experiências que 
vimos em Brumadinho e na 
atuação do Corpo de Bombei-
ros, embora sejam situações 
diferentes, os ensinamentos, 
as lições aprendidas, também 
podem ser aplicadas tanto 
nas corporações, quanto na 
área de negócios e de empre-
sas. Boa parte das crises, por 
exemplo, são provocadas por 
uma comunicação deficien-
te. Além disso, neste mesmo 
sentido, é muito importante 
gerenciar emoções em um 
momento de tragédia, este-
ja num desastre ambiental, 
como também frente de uma 
empresa. É necessário ter dis-
cernimento para orientar fun-
cionários e liderar. Então, em-
bora os cenários mudem, os 
problemas são bem parecidos 
e as soluções também podem 
ser parecidas. Por isso que é 
sempre uma troca, dos em-
presários poderem aprender 
com a minha experiência e eu 
com certeza aprender com a 
deles”, finalizou Aihara.



09JORNAL CIDADE
20 DE JUNHONOVA LEGISLAÇÃO

Escolas particulares serão proibidas 
de vender salgados, refrigerante e 

lanches populares a partir deste mês
LAIANA MODESTO

O recreio para estudan-
tes de escolas particulares em 
Minas Gerais agora vai ser 
mais saudável! É que a par-
tir do dia 24 de junho deste 
ano as unidades privadas de 
ensino serão proibidas de co-
mercializar alimentos com 
alto teor de calorias, gordura 
saturada, gordura trans, açú-
car livre e sal ou com poucos 
nutrientes. 

O Programa Estadu-
al de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-MG), a 
Secretaria de Estado de Saú-
de e o Sindicato das Escolas 
Particulares de Minas Gerais 
(Sinep-MG) enviaram um co-
municado às escolas privadas 
para informar que alguns ali-
mentos não poderão mais ser 
comercializados no ambiente 
escolar. As unidades de ensi-
no também já começaram a 
receber as orientações para 
o novo programa de alimen-
tação saudável com mudança 
nos hábitos alimentares.

A correspondência faz 
menção ao Decreto Estadual 
47.557, de 2018, que regula-
menta a Lei Estadual 15.072, 
de 2004, e a Resolução da Câ-
mara Governamental Interse-
torial de Segurança Alimentar 
e Nutricional Sustentável de 
Minas Gerais (Caisans-MG) 
nº 02, de 20 de dezembro de 
2018, que lista quais são os ali-
mentos que terão venda proi-
bida e também aqueles que 
podem ser comercializados 
no ambiente escolar.

O QUE DIZEM AS ESCOLAS 
DE LAGOA DA PRATA

O Jornal Cidade entrou 
em contato com as escolas 
particulares de Lagoa da Pra-
ta para saber se já receberam 
o comunicado e como irão se 
portar diante desta nova lei. 

Das escolas que obti-
vemos respostas, nenhuma 
recebeu o comunicado, mas 
foram adeptas a medida. 

No Colégio Malta, que 
atende crianças de 4 meses 
até 10 anos, a coordenadora 
pedagógica Priscila Gontijo, 
informou que não dispõe de 
lanchonetes terceirizadas 
e que não comercializa ne-
nhum lanche. Por lá, desde a 
fundação do colégio são for-
necidas refeições como café 
da manhã, almoço e jantar 

para os alunos que estão ma-
triculados no hotelzinho e 
que estão na escola em horá-
rio integral e as refeições são 
produzidas sob consultoria de 
nutricionista e ricas em nu-
trientes e vitaminas. 

Já no Instituto Maria 
Augusta Machado (Imam), a 
diretora Derika Malta infor-
mou que existe uma lancho-
nete terceirizada que vende 
lanches saudáveis, mas que 
também vende salgados, re-
frigerantes e entre outros, e 
que agora irá adaptar. 

“A educação alimentar 
se faz necessária, por isso já 
era hora e é muito importan-
te a implantação da lei nas es-
colas. Acredito que é preciso 
mudar essa mentalidade nas 
pessoas, portanto, acho que 
esta medida deve ser mais 
ampla, não somente no am-
biente escolar”, informou. 

A Escola Presbiteriana 
também se posicionou por 
meio da diretora Vânia Pedro-
sa que informou ter achado 
excelente a iniciativa. Ela dis-
se também que na instituição 
o que é comercializado está 
de acordo com os alimentos 
que podem ser vendidos. 

O Jornal Cidade tam-
bém entrou em contato com 
o Colégio Águia de Prata, 

porém a responsável está de 
férias e nenhum outro profis-
sional estava apto para falar 
sobre o assunto.

EXCESSO DE PESO ENTRE AS 
CRIANÇAS

Dados do Ministério da 
Saúde apontam que, no Bra-
sil, uma em cada três crian-
ças entre 5 e 9 anos (34,8%) 
estão com excesso de peso. O 
mesmo estudo indica que um 
a cada quatro adolescentes 
(25,5%) também estão nessa 
condição.

Para a boleira Mariana 
Silva, a notícia foi muito im-
portante e trouxe alívio, já 
que garante a boa alimenta-
ção da filha.  

“Não sabia! Que novida-
de maravilhosa! Isso é muito 
importante para nossas crian-
ças. Vou até procurar saber 
como que a escola de minha 
filha vai fazer. Importantíssi-
mo saber que nossas crianças 
poderão comer melhor sem 
ser em casa”.

A Lorena Vidal que é 
contadora também gostou da 
notícia e espera que as escolas 
da cidade se adequem. “Espe-
ro que as escolas de Lagoa da 
Prata se adéquem, pois para 
nós e nossos filhos é muito 
importante garantir uma ali-

mentação saudável fora de 
casa também”, finalizou.  

Na luta pela formação 
de hábitos saudáveis para 
crianças e adolescentes, o de-
creto ainda faz uma série de 
restrições quanto à publicida-
de desses alimentos.

CONFIRA A LISTA DE ALI-
MENTOS

Alimentos cuja comer-
cialização será proibida nas 
escolas:

I – balas, pirulitos, go-
mas de mascar, biscoitos re-
cheados, chocolates, algodão 
doce, chup-chup, suspiros, 
maria mole, churros, mar-
shmallow, sorvetes de massa, 
picolés de massa com cober-
tura e confeitos em geral;

II – refrigerantes, re-
frescos artificiais, néctares e 
bebidas achocolatadas;

III – salgadinhos indus-
trializados e biscoitos salga-
dos tipo aperitivo;

IV – frituras em geral;
V – salgados assados 

que tenham em seus ingre-
dientes gordura hidrogenada 
(empadas, pastel de massa 
podre);

VI – pipoca industria-
lizada e pipoca com corantes 
artificiais;

VII – bebidas alcoólicas, 

cerveja sem álcool e bebidas 
energéticas;

VIII – embutidos (pre-
sunto, apresuntado, morta-
dela, blanquete, salame, car-
ne de hambúrguer, bacon, 
linguiça, salsicha, salsichão e 
patê desses produtos);

Ix – alimentos indus-
trializados cujo percentual de 
valor energético provenientes 
de gordura saturada ultrapas-
se 10% (dez por cento) das ca-
lorias totais ou que tenha em 
sua composição, amido mo-
dificado, soro de leite, realça-
dores de sabores, sejam ricos 
em sódio e corantes e aroma-
tizantes sintéticos;

X – outros alimentos 
não recomendados pelo Guia 
Alimentar para a População 
Brasileira.

 
Alimentos que podem 

ser comercializados nas esco-
las:

 
I – frutas, legumes e 

verduras;
II – suco natural ou de 

polpa de fruta (100% fruta);
III – iogurte e vitaminas 

de frutas naturais, isolados 
ou combinados com cereais 
como aveia, farelo de trigo e 
similares;

IV – bebidas ou alimen-
tos à base de extratos ou fer-
mentados (soja, leite, entre 
outros similares) com frutas;

V – sanduíches naturais 
sem maionese;

VI – pães;
VII – bolos preparados 

com frutas, tubérculos, cere-
ais ou legumes;

IX – produtos ricos 
em fibras (barras de cereais 
sem chocolate, biscoitos inte-
grais,entre outros similares);

X – salgados assados 
que não contenham em sua 
composição gordura vegetal 
hidrogenada ou embutidos. 
Exemplos: esfirra, enrolado 
de queijo;

XI – refeições (almoço 
ou jantar) balanceadas em 
conformidade com o Guia 
Alimentar para a População 
Brasileira;

XII – outros alimentos 
recomendados pelo Guia Ali-
mentar para a População Bra-
sileira.
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Prefeitura de S.A do Monte apresenta 
projeto de duplicação da 

MG-164 ao DER
REDAÇÃO

O prefeito de Santo 
Antônio do Monte Dinho do 
Braz, o secretário municipal 
de Transportes Américo Sil-
va, o secretário municipal 
de Obras Dinho Gois e o en-
genheiro da Prefeitura Luís 
Fernando de Oliveira apre-
sentaram ao coordenador da 
regional do Departamento 
de Edificações e Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas 
Gerais (DEER/MG), José Tadeu 
La Guardia o projeto de dupli-
cação da MG-164.

De acordo com Dinho, 
o projeto desenvolvido pelo 
setor de Engenharia do mu-
nicípio prevê a duplicação da 
estrada depois do Parque de 
Exposições, onde a pista se 
unifica, até a entrada do Bair-
ro Rodrigues Miranda. Segun-
do o prefeito, esta é uma obra 

que custará cerca de R$ 620 
mil, e dará um fluxo melhor 
para os veículos que passam 
no local. 

“Vão ser 751 metros de 
duplicação, mais a criação de 
uma rotatória, de acordo com 
as regras do DNIT, a constru-
ção de um canteiro central 

gramado, e de um portal de 
entrada da cidade. Nós fize-
mos também o projeto para o 
escoamento de água pluvial, 
que será feito com canaletas 
e manilhas. Tudo pensando 
no melhor para o povo de Sa-
monte”, destacou.

Ele ainda esclareceu 

que, apesar de se tratar de 
um projeto de área urbana, 
que será executado pela Pre-
feitura, é necessária a autori-
zação do DEER para dar início 
as obras. “Nós apresentamos 
o projeto, todos os detalhes 
dele, falamos sobre a necessi-
dade dessa obra, e esperamos 

que o DEER nos autorize a ini-
ciar a obra o quanto antes”, 
reforçou.

REIVINDICAÇÕES
O empresário Bení-

cio, também esteve no local 
e entregou ao coordenador 
regional do DEER um abaixo 
assinado, solicitando a retira-
da do quebra-molas do trevo 
da cidade de Pedra do Indaiá. 
Segundo o empresário, vários 
rifeiros já foram assaltados no 
local, pois precisam reduzir a 
velocidade. “Eu já fui assalta-
do ali naquela parte da rodo-
via, e conheço várias pessoas 
que também foram assalta-
das. Como nós precisamos re-
duzir a velocidade para passar 
no quebra-molas da balança, 
os criminosos aproveitam dis-
so”, argumentou.

Preço de combustíveis caem em 
refinarias e consumidores de Lagoa da 

Prata podem sentir o impacto
REDAÇÃO

Foi anunciado no dia 11 
de junho pelo atual governo 
uma queda média de 3% nos 
valores dos combustíveis nas 
refinarias, o impacto, mesmo 
que pequeno, pode ser senti-
do pelos motoristas em Lagoa 
da Prata. Em alguns postos é 
possível encontrar etanol por 
R$2,89, onde era R$3,09, e ga-
solina por R$4,50, onde era 
R$4,37.

Segundo Reinato Fan-
toni, proprietário de postos 
de combustíveis no municí-
pio, a gasolina teve uma bai-
xa de cerca de 17 centavos e o 
etanol  11 centavos, o que foi 
repassado para seus consumi-
dores. 

Para produtor rural, 
Valtemires Rezende, mesmo 
que a diferença seja peque-
na é importante. “Hoje está 
tudo muito difícil e as coisas 
só sobem, ter essa redução já 

ajuda a gente um pouco, pois 
usamos muito nossa moto e 
nosso carro para sair e voltar 
para o sítio”.

O motorista João Do-
mingos, diz que essa redu-
ção ajuda muito. “Pensa, eu 
ando de carro o dia inteiro, 
levo pessoas, faço entregas, 
esse valor já muda muito no 
final. Espero que mais coisas 
tenham uma redução, o brasi-
leiro está precisando”.

Apesar dessa redução, 
Minas Gerais ainda é o estado 
que tem um dos combustíveis 
mais caros, perdendo apenas 
para o Acre. 

De acordo com o site 
da Minaspetro, os reajustes 
dos combustíveis serão mais 
espaçados a partir deste ano, 
diferente do que tem sido, 
pois em alguns lugares as mu-
danças são diárias, o que dei-
xa o consumidor em situação 
desagradável.
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