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ChamadasProjeto que determina coleta 
domiciliar para exames de saúde 

tramita na Câmara de São Lourenço

Na última terça-feira, dia 
05, aconteceu a votação 
para eleição da nova cha-
pa diretora da Associação 
do Circuito Turístico das 
Águas, que é composto 
por 14 municípios do Sul 
de Minas. 

A Prefeita de São Lou-
renço, Célia Cavalcanti 
foi eleita a presidente na 
gestão 2019/2020.

A Associação do Cir-
cuito Turístico das Águas 
foi fundada em 05 de 
dezembro de 2001, no 
município de Campanha. 
É uma entidade sem fins 
lucrativos, que carac-
teriza a política pública 

de Regionalização do 
Turismo de Minas Ge-
rais. Abriga um conjunto 
de municípios de uma 
mesma região, com afini-
dades culturais, sociais e 
econômicas que se unem 
para organizar, fortalecer 
e desenvolver a atividade 
turística regional. 

Atualmente fazem parte 
da entidade os municípios 
de Baependi, Cambuquira, 
Campanha, Carmo de Mi-
nas, Caxambu, Conceição 
do Rio Verde, Cruzília, Dom 
Viçoso, Lambari, Liberdade, 
Passa Vinte, São Lourenço, 
Soledade de Minas e Três 
Corações.

São Lourenço é a nova 
presidente da Associação 

do Circuito das Águas

Justiça paralisa operação da maior 
mina da Vale em MG; ações caem                         
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Crônica: Ana Terra Oliveira

  Página 03 
Governador Romeu Zema 

apresenta reforma administrativa 
e prevê economia de R$ 

1 bilhão durante mandato                              
 Página 04 

Vagas abertas no SINE 
São Lourenço

Analista de Desenvolvimento de Sistemas 
Nível Superior Completo(Itanhandu)

Assistente Administrativo
Nível Superior Completo

Com Habilitação AB - (Carmo de Minas)

Atendente de Lanchonete
Feminino - Temporária

Auxiliar de Doceiro/Doceiro - Masculino

Consultor (a) de Vendas - Nível Superior
 Incompleto Com Habilitação A ou B e Veículo

Cozinheiro (a) de Restaurante 

Motorista Carreteiro - (Caxambu)

Operadora de Telemarketing Ativo
 Ensino Médio Incompleto

Programador (a) de Computador
JAVA ou .NET

Vendedor (a) Pracista - Segmento:
 Venda de Ferragens e Ferramentas

Vendedor (a) Pracista - Segmento:
 Venda de Planos de Saúde

Vendedor (a) Pracista - Segmento: 
Venda de Publicidades e Assinaturas

Para maiores detalhes, os 
candidatos deverão comparecer 

ao SINE São Lourenço - MG 
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro 
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas
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Após um mês e meio 
em recesso parlamentar, a 
Câmara de São Lourenço 
retorna às atividades legis-
lativas com a realização da 
primeira sessão ordinária 
do ano. Na noite da última 
segunda-feira, dia 04, entrou 
em tramitação o projeto de 
lei 2918/2019, que propõe 
a obrigatoriedade dos la-
boratórios contratados pelo 
município realizarem a coleta 
de materiais para exames de 
saúde em domicílio, no caso 
de pessoas com dificuldade 
de locomoção, como idosos, 
ou deficiência física.

O texto é de autoria do ve-
reador Ricardo Luiz Nogueira 
(MDB). Ele explica que os 
pacientes deverão ter ates-
tado médico que comprove 
a limitação para que os labo-
ratórios conveniados com o 
SUS realizem a coleta.
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Lei beneficiaria pessoas com dificuldade de locomoção ou deficiência física

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 

35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Associação é composta por 14 municípios do Sul de Minas
Foto:Prefeitura de São Lourenço

Foto: Câmara Municipal 

Nova diretoria é composta por representantes dos 14 municípios participantes
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Atos e Gerais

As ações da Vale operavam em queda de 
2,81% na manhã desta segunda-feira. Os 

papéis eram negociados na casa dos R$ 44

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de São 

Lourenço/MG, com endereço na Rua Dr. Melo Viana, n° 307, Centro, inscrito 
no CNPJ n° 21.409.354/0001-34, com base no parágrafo 4°, do Art. 26 da Lei 
n°. 9.514/97, vem INTIMAR ANDREY PEREIRA PINTO, brasileiro, solteiro, 
estudante, inscrito no CPF n° 016.408.645-36, não encontrado nos endereços 
indicados (Rod Mun Dr Jonas Pereira Maduro – Lote 5 – Quadra B – Resi-
dencial João Costa – São Lourenço – MG – CEP: 37.470-000; Rua Melo 
Viana, 445 – Centro – São Lourenço – MG – CEP: 37.470-000; Rua Cardoso 
de Almeida, 840 – Aptº 102 – São Paulo – SP – CEP: 05013-001), para, no 
PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta Serventia e efetuar o pagamento das 
prestações com vencimentos em 10/07/2018 a 10/10/2018, perfazendo até a 
data de 06/11/2018 o montante de R$12.162,59 (Valor fornecido pelo credor), 
bem como as vincendas, acrescidas de juros, correção, encargos contratuais 
e despesas cartorárias, cujo valor total será apurado na data do efetivo pa-
gamento. A presente dívida é oriunda do Instrumento Particular de Compra e 
Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de 
Imóvel e Outras Avenças datado de 14 de maio de 2012, grupo de Consórcio 
1713 e 1714, Alienação Fiduciária em Garantia celebrado entre ANDREY PE-
REIRA BRITO, situado na Rua Melo Viana, 445 – Centro São Lourenço – MG 
e RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com sede em 
São José do Rio Preto – SP, na Avenida Murchid Homsi, n° 1404 – Vila Diniz, 
inscrito no CNPJ n° 51.855.716/0001-01, para compra dos imóveis: lotes de 
terreno situados no Loteamento João Costa – lotes 01 e 02 – Quadra B, com 
suas medidas e confrontações constantes das matrículas 24.503, 23.425 e 
24.731 do livro 02 desta Comarca. O não comparecimento no prazo estipulado, 
observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIE-
DADE em nome do credor fiduciário, ou seja, RODOBENS ADMINISTRADORA 
DE CONSORCIOS LTDA. Caso já tenha efetuado o pagamento ou celebrado 
algum acordo junto ao credor fiduciário, favor comparecer nesta Serventia, 
no mesmo prazo, e apresentar os comprovantes de pagamento e/ou acordo 
para que possamos tomar as devidas providencias.   São Lourenço / MG, 28 
de janeiro de 2019.

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
OFICIAL INTERINO

Lavouras de café 
da safra 2019/20 
sofrem com altas 

temperaturas e 
falta de chuvas

Por Jhonatas Simião

A safra 2019/20 de café está 
em desenvolvimento no Brasil, 
mas já conta com diversos rela-
tos de lavouras sendo afetadas 
pelas altas temperaturas e bai-
xos volumes de chuva. Perdas 
têm sido registradas no conilon, 
do Espírito Santo, e no arábica, 
em Minas Gerais.

“As temperaturas estão mui-
to altas nesta safra 2019/20, 
além disso, também temos 
registrado baixos volumes de 
chuva. Com isso, na região, 
as lavouras sendo queimadas, 
além da desigualdade no de-
senvolvimento”, afirma Alexan-
dre Maroti, produtor de café de 
Nova Resende (MG).

14 cidades produtoras de café, 
todas elas acompanhadas pelo 
Sistema para o Monitoramento 
Agro-energético da cultura do 
Café da Cooxupé (Cooperativa 
Regional de Cafeicultores em 
Guaxupé), estão sem chuvas 
acima de 2 milímetros há mais 
20 dias, em um cenário de altas 
temperaturas.

Em Nova Resende, no Sul 
de Minas Gerais, por exemplo, 
as chuvas em todo o mês de 
janeiro acumularam 188 milí-
metros, quando a média his-
tórica aponta para 281,6 mm. 
No Cerrado, em Coromandel, 
as precipitações também foram 
limitadas. A média seria de 315 
mm e o registrado no período 
foi de 140,2 mm.

“Nesse mês de janeiro, tive-
mos temperaturas muito altas e 
poucas chuvas e isso impactou 
na formação do “coração ne-
gro”, que são frutos pretos devi-
do às altas temperaturas e nas 
lavouras mais novas também 
tivemos frutos que reduziram 
massa”, explica Alysson Fa-
gundes, engenheiro agrônomo 
da Fundação Procafé.

Após produção recorde no 
ano passado, as expectativas 
são de que a produção brasilei-
ra de café nesta temporada seja 
menor por conta da bienalidade 
negativa. Os problemas recen-
tes com as altas temperaturas 
e baixos volumes de chuva, no 
entanto, podem limitar ainda 
mais o volume colhido.

Fernando Barbosa, presi-
dente do Conselho do Café 
da AMOG (Conselho da Asso-
ciação dos Municípios da Mi-
crorregião da Baixa Mogiana), 
destaca outro problema causa-
do pelas condições climáticas 
adversas no cinturão produtivo 
brasileiro, a desigualdade no 
desenvolvimento.

“Por conta da falta de chuva 
em janeiro, algumas regiões 
estão com grãos sem a forma-
ção completa. Porém, acredito 
que seja cedo para analisar 
o enchimento. É certo que 
vamos ter na colheita cafés 
verdes, maduros e até secos”, 
explica Barbosa, que também 
é produtor em São Pedro da 
União (MG).

Em sua primeira estima-
tiva para a safra 2019/20, 
divulgada em 17 de janeiro, a 
Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento), estimava 
a produção de café no Brasil 
entre 50,48 e 54,48 milhões 
de sacas de 60 kg, levando em 
conta as variedades arábica 
e conilon, uma diminuição de 
18,1% a 11,%.

Diante da situação registrada 
em campo, os produtores acre-
ditam que os números podem 
cair ainda mais do que se ima-

ginava inicialmente. “Já tínha-
mos uma safra com problema e 
com certeza vamos ter quebra, 
com produtores relatando até 
30% ou mais de perdas na 
região”, afirma Maroti.

“Nós acreditamos que aqui 
na região São Pedro da União 
(MG) não teremos o volume 
de café que se comenta, mas 
ainda não temos dados finais 
das perdas, pondera Barbosa. 
Produtores da região Sul de Mi-
nas Gerais, a principal do país, 
ainda apontam alta incidência 
de broca do café.

A previsão do tempo apon-
ta para o retorno de chuvas 
no decorrer desta semana 
em áreas de Minas Gerais. 
Nesta segunda-feira (04), o 
tempo será nublado e com 
pancadas de chuva e trovo-
adas no Triângulo Mineiro/
Alto Paranaíba, Oeste, Sul/
Sudoeste, Campo das Ver-
tentes e Zona da Mata.

Essas precipitações, no entan-
to, podem ter chegado tarde. “O 
déficit hídrico no Sul de Minas 
Gerais é grande, janeiro teve 
muitas perdas, então não deve 
resolver muito”, pontua Fagun-
des. Ainda segundo o especia-
lista, as chuvas previstas devem 
ser bastante irregulares.

Acompanhando em parte 
a previsão de chuvas no 
Brasil, a Bolsa de Nova York 
(ICE Futures US), principal 
referência para as negocia-
ções do café arábica, caiu 
quase 3% no acumulado 
de toda a semana passada, 
fechando em 103,70 cents/lb 
no vencimento referência do 
mercado, o março/19.

No Brasil, essa queda foi 
refletida, também ainda acom-
panhando as estimativas de 
ampla oferta da safra passada. 
“Temos preços do arábica na 
base de R$ 400, mas os custos 
de produção estão altos com 
a questão do petróleo, insumo 
e várias outras questões”, diz 
Barbosa.

Perdas também 
no café conilon
O cenário de estiagem tam-

bém é registrado no Espírito 
Santo, principal estado produtor 
da variedade de café conilon. 
Na região de região de São Ga-
briel da Palha (ES), a colheita 
em maio deve começar com 
perdas entre 10% e 15%. Até 
a última quinta-feira (31), eram 
mais de 20 dias sem chuvas.

“Os grãos ficam expostos 
ao sol e está havendo uma 
queima desses grãos. Não con-
seguimos ainda levantar com 
precisão, mas acreditamos 
que de 10 a 15% da colheita já 
foi atingida”, afirma Edimilson 
Calegari, gerente comercial 
da Cooabriel (Cooperativa 
Agrária de Cafeicultores de 
São Gabriel).

Esse cenário, segundo o ge-
rente, tem obrigado os produto-
res a investirem em irrigação, o 
que aumenta ainda mais os cus-
tos de produção que já estavam 
elevados, com alta dos insumos 
que chegaram a até 90% da 
safra passada para essa.

“Ainda não temos um levan-
tamento de custo, porque ainda 
faltam de 3 a 4 meses para se 
concluir a safra, mas de acordo 
com experiências que temos 
já está empatando. Não está 
dando mais rentabilidade para 
o produtor com preços de R$ 
290,00 o saco de 60 quilos”, 
conta Calegari.

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2019
Edital de 01 de fevereiro de 2019

O Diretor Geral da Faculdade Sul Mineira, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade com o artigo 44, II da Lei n° 9.394/96 e Portaria MEC n° 
2.941, de 17 de dezembro de 2001, torna público que se acha instituído o 
Processo Seletivo com a finalidade de ocupação das vagas para o Processo 
Seletivo de 2019 que será realizado em uma única etapa, sendo ao mesmo 
tempo classificatório e eliminatório, dando acesso ao curso de Licenciatura 
em História com 40 vagas, com duração de 8 semestres no período noturno, 
cuja avaliação acontecerá no dia 16 de fevereiro, às 9 h. Caso as vagas não 
sejam preenchidas será aberto o Processo Seletivo Continuado, cujas avalia-
ções acontecerão diariamente, com exames agendados em horário marcado 
pelo aluno, de 22 de fevereiro até os próximos 20 (vinte) dias letivos, a serem 
contados a partir do início das aulas do semestre letivo deste edital, podendo 
ter acesso também por candidato que tenha realizado o ENEM e por candidato 
portador de diploma de Curso Superior de Graduação (ambos sem necessidade 
de exame). A Mantenedora também se reserva o direito de marcar outras datas 
para o Processo Seletivo. As inscrições podem ser feitas através do site www.
faculdadesulmineira.com.br ou na secretaria da Faculdade na Rua Doutor Melo 
Viana, 75 – Centro, São Lourenço/MG. Para inscrever-se o candidato deverá 
preencher formulário disponível no site e apresentar um documento original 
(Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habili-
tação, CPF e 2 fotos 3 x 4). Não será cobrada taxa de inscrição. Não haverá 
revisão de provas. O candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição 
e o documento de identidade utilizado no ato da inscrição, bem como 2 fotos 
3 x 4. A classificação, em rigorosa ordem decrescente, será determinada pelo 
total de pontos alcançados pelos candidatos, respeitado o limite de vagas. O 
período de matrículas dos candidatos classificados será do dia 19 de fevereiro 
a 21 de fevereiro, sendo que esgotado este prazo, a Faculdade poderá con-
vocar novo candidato. A secretaria da Faculdade efetuará matrícula das 9h às 
21h., de segunda a sexta-feira, onde o aluno apresentará obrigatoriamente os 
seguintes documentos: Carteira de identidade (fotocópia autenticada) e para 
estrangeiro, Registro Nacional para Estrangeiros (RNE); CPF; Título de eleitor 
e comprovante de votação (para maiores de 18 anos); Certificado ou diploma 
de curso de ensino médio ou equivalente, em 02 (duas vias), uma original e 
uma fotocópia (Provisoriamente será aceito, em substituição ao Certificado 
ou diploma, declaração emitida pela escola constando a conclusão do Ensino 
Médio. O documento definitivo deverá ser entregue, obrigatoriamente, até 02 
de abril de 2019); Prova de quitação com o serviço militar (fotocópias); Com-
provante de pagamento ou de isenção de matrícula; Contrato de Prestação de 
serviços, devidamente assinado (menores de 18 anos deverão estar acompa-
nhados do responsável); Comprovante de endereço; Certidão de registro civil; 
2 fotos 3x4 cm. A utilização de documentos falsos como meio comprobatório 
de Conclusão do Ensino Médio anulará, a qualquer tempo, todos os atos es-
colares publicados no nome do interessado. As matrículas que se façam por 
determinações judiciais, ficarão na dependência do que venha a decisão final 
pelo Poder Judiciário. A inscrição ao Processo Seletivo implicará na aceitação 
plena das normas estabelecidas no presente Edital, na legislação específica 
e do Regimento da Faculdade Sul Mineira. O cancelamento da matrícula pela 
não apresentação dos documentos exigidos para a mesma no período fixado 
para a entrega destes não dará direito a reembolso dos valores pagos e abrirá 
vaga para o candidato classificado seguinte, conforme o resultado do Processo 
Seletivo. A Mantenedora reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos 
de 30 alunos matriculados pagantes. Para conhecimento dos interessados, 
o presente Edital, na íntegra, encontra-se no site www.faculdadesulmineira.
com.br. São Lourenço, MG, 01 de fevereiro de 2019. Jesiel Martins Ferraz de 
Almeida Júnior - Diretor Geral da Faculdade Sul Mineira

Justiça paralisa 
operação da maior 
mina da Vale em 
MG; ações caem

Uma notícia publicada 
pelo colunista Lauro Jardim, 
do jornal O Globo, afirma 
que a Justiça determinou 
que a mina de Brucutu, pare 
de operar.

COBERTURA 
COMPLETA SOBRE 
A TRAGÉDIA EM 
BRUMADINHO
A mina, localizada em 

São Gonçalo do Rio Baixo 
em Minas Gerais, é a maior 
mina de ferro em operação 
no estado mineiro.

“A Just iça atendeu a 
uma ação impetrada pelo 
Ministério Público Federal 
em Minas Gerais. Na limi-
nar concedida, a Vale é 
instada a parar de lançar 
rejeitos na adutora de Bru-
cutu até que preste uma 
série de esclarecimentos 
e informações ao MP”, 
afirmou a nota.

A Vale disse que irá recor-
rer da decisão.

Ação coletiva
Ainda no radar dos in-

vestidores está a notícia 
de que mais dois escritó-
rios americanos entraram 
com ação coletiva contra 
a Vale, em função do rom-
pimento da barragem em 
Brumadinho (MG) no dia 
25 de janeiro.

Na sexta-feira (1º de fe-
vereiro), o escritório Levi & 
Korsinsky entrou com uma 
ação coletiva. Na quarta-
feira (30), o Glancy Prongay 
& Murray iniciou a ação no 
órgão de regulação do mer-
cado americana (SEC).

As ações são direcio-

nadas a investidores que 
possuíam valores mobiliá-
rios da Vale no período de 
13 de abril de 2018 e 28 de 
janeiro de 2019.

Os escritórios alegam 
que a Vale fez declarações 
falsas, enganosas ou não 
divulgou informações ade-
quadas sobre o risco e po-
tencial dano do rompimen-
to da barragem na Mina do 
Feijão, que os programas 
para mitigar incidentes de 
saúde e segurança eram 
inadequados.

Em relatório, os analistas 
da corretora Guide Inves-
timentos afirmaram que as 
ações da companhia deve-
rão continuar pressionadas 
e extremamente voláteis, re-
flexo dos danos de imagem 
e provisões para pagamento 
de multas e indenizações. 
Disse ainda que o risco de 
uma derrota nas ações co-
letivas deverá aumentar o 
passivo de contingentes da 
ações da Vale.

“Em suma, o fluxo de 
not íc ias  negat ivas em 
torno da empresa deverá 
continuar a influenciar no 
movimento dos papéis 
da mineradora. Mais: o 
rompimento da barragem 
poderá atrasar também 
as concessões e licenças 
ambientais nas operações 
do Brasil. Há também o 
eminente risco de rebai-
xamento da classificação 
de crédito por parte de 
agências de risco.”

No ano, as ações da Vale 
acumulam queda de 11% 
na Bolsa.

Fonte: Exame
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São Lourenço e região

São Lourenço é a nova 
presidente da Associação 

do Circuito das Águas
Associação é composta por 14 municípios do Sul de Minas

Sob um céu brumadinho 
Não foi o chão que tremeu, 

não foi o céu que desaguou, 
não foi o mar que recuou e jogou 
ressaca pelas beiras. Desta vez 
não. Desta vez foi o homem 
que fez transbordar as beiras 
de suas próprias construções, 
de seus próprios lagos e mares. 
Lagos onde eles depositam seus 
dejetos, tudo aquilo de que eles 
rejeitam. Rejeitos que tiraram o 
chão de muita gente, machuca-
ram corações, fizeram chover 
lágrimas dos olhos - lágrimas 
marrons da lama que escorreu 
nas terras das brumas. Ali onde 
a manhã se levanta com nuvens 
a pairar no ar em um céu bru-
madinho. 

Eu que frequentei a região 
de Brumadinho durante oito 
anos e morei ali nos últimos 
três, desfrutei do bom clima e 
de uma natureza exuberante a 
pintar o horizonte com muitas 
matas fechadas, um verde a 
perder de vista, águas abun-
dantes a escorrer pelas pedras 
e pássaros a cantar bonito sem 
feriados. Naquelas paragens 
semeei flores, plantei hortas, 
pedalei por estradas de terra, 
escrevi poemas, avizinhei-me 
de toda a gente. Espalhados 
estávamos pelos inúmeros dis-
tritos e povoados onde algumas 
casas distavam umas das outras 
apenas metros entre janelas , 
enquanto outras ficavam escon-
didas a quilômetros no silêncio, 
em estradas atravessadas por 
uma ponte de rio, um trilho de 
trem, uma plantação de me-
xericas. E na estrada, no mais 
tardar, novamente surgiam pés 
de couve, galinhas e plantações 
de alface e novas janelas onde 
as caras se encontravam para 
saudar com um “bom dia”. 

A região das brumas é muito 
convidativa, eu vi gente se mu-
dar da Bahia indo morar ali em 
busca dos ares puros e onde a 
promessa de saúde parece boa 
- só perto da minha casa conheci 
três famílias. Vi gente fugir de 
seca em busca de prados e 
campinas verdejantes. Vi gente 
fugir das buzinas dos carros sob 
arranha-céus, os 40°C do meio-
dia e as miragens de asfalto da 
grande metrópole em busca 
da paz das brumas. Aí eu vi foi 
muita gente! Vi gente em busca 
de novas experiências e oportu-
nidades. Mas entre as brumas vi 
também o bem e o mal enreda-
dos lado a lado. Vi gente sofrida, 
comunidades aspirantes por 
vida digna, índices crescentes 
de alcoolismo, uso de drogas, 
desequilíbrios mentais e famílias 
desestruturadas. Uma região 
permeada por vidas emaranha-
das entre abundância, belezas 
naturais, riquezas, bem-estar 
e vidas sufocadas por dramas 
humanos e suas misérias. 

E morando ali, a gente, o 
povo, até sabia, mas não fazia 
idéia da dimensão do que se 
escondia entre tantas belezas, 
tanta árvore e entre homens e 
mulheres com suas histórias. 
Se escondiam os campos mi-
nados, os buracos cortados, e 
a exploração mineral. É assim, 
porque entre uma árvore e ou-
tra lá se foi a visão do todo! Do 
meu quintal eu escutava o trem 
apitar e vagões deslizavam para 
cima e para baixo, vezes ao dia, 
carregados com um pó escuro 
avermelhado. Quando eu saia de 
casa topava com caminhões na 
estrada para cima e para baixo 
adiante do meu carro poeirentos 
de um pó escuro. Mas a gente 
não pensava: “o que isso tem a 
ver com a minha vida?”. A mina 
estava lá, mineiros a trabalhar, 
outros estavam cá, e se as po-
eiras levantassem pelas dores 
da vida logo precipitavam e tudo 
seguia e parecia fluir, como fluía 
o rico município, com o PIB da 
mineração, e os vagões abarro-
tados. A gente desconfiava, mas 
nem imaginava conceber que 
sucederia tamanha destruição. 

Há poucos meses me mudei 
de Brumadinho, não mais acordo 

com as brumas, não vejo todas 
as belezas naturais, nem meus 
vizinhos, nem as risadas das mu-
lheres e crianças quando nos reu-
níamos para pintar e costurar na 
associação. Não ouço também 
meu marido voltar  do trabalho 
a dizer das histórias alegres e 
também das tristes que haviam 
por lá. Não vejo os vagões, nem 
o pó, nem a poeira, que por aqui 
são outras. Mas a questão é que 
a barragem de Córrego do Fei-
jão se rompeu. Não vi de perto 
a lama destruidora que invadiu 
nossos janeiros, mas eu vi a 
dor. A dor daqueles com quem 
compartilhei um mesmo céu. A 
dor que também é nossa.

E agora? Houve descaso? 
Houve imprevidência de autori-
dades? Houve negligência? Po-
demos falar em crime e vontade 
de lucrar mais? E eu penso na 
responsabilidade. Que situação! 
Refeitórios, prédios e barragem 
posicionados em locais estra-
nhos, não parecendo ter lógica. 
E essa sirene que não toca?! 
Eu também me pergunto: “o que 
vale?”. Vale tanta exploração? 
Um país em que a exploração 
vem camuflada de desenvolvi-
mento econômico, mas para o 
desenvolvimento econômico é 
aceitável a degradação humana 
e ambiental? Vale um minuto de 
silêncio para dizer um basta! Vale 
agora a paz! Paz para homens, 
mulheres e crianças que mere-
cem respeito! Paz para a Terra 
que clama por preservação! Paz 
para os animais que querem viver 
com dignidade. 

Agora só consigo pensar na 
responsabilidade: “o que a triste 
situação tem a ver com a minha 
vida?”. Não estou mais lá, mas 
agora sinto fortemente a impres-
são: “isso tem a ver com a minha 
vida sim”. Para onde iam todos 
aqueles vagões que vi passar? 
Para quê tantos caminhões? O 
que fazem com tanto minério?

Automóveis, celulares, ara-
me farpado, pregos, martelos, 
foices, facas… e garfos e co-
lheres, motores, tratores, rodas 
de bicicletas, fogões, fornos, 
computadores, grampeadores 
e furadores. Uma infinidade de 
eletrônicos, eletrodomésticos e 
mesas, cadeiras, armários, ca-
mas, geladeiras, fornos microon-
das, panelas. Ziperes de roupa, 
botões, fivelas de cinto. Janelas e 
portas e ônibus e aviões e casas 
e prédios...

E sem contar que quase tudo 
vem de uma indústria que moveu 
estruturas e máquinas feitas de 
aço e ferro-ligas. E agora eu entro 
nos supermercados e vejo os 
alimentos processados e emba-
lados nas prateleiras e me lembro 
do pó escuro de Brumadinho.

São muitas as coisas que me 
fazem pensar que eu faço parte 
de uma teia, como uma teia de 
aranha, que embora possa ser 
invisível e transparente, cada fio 
está bem entrelaçado, e tudo, 
mas tudo está conectado. Em-
bora não vejo o fio que nos liga, 
estamos conectados! Vale um 
minuto de silêncio para pensar: 
“o que é realmente necessá-
rio em nossas vidas, o que é 
essencial, o que é o supérfluo, 
o que é excesso?”. Concordo 
plenamente com você que a 
tecnologia é importante. Mas em 
uma era de aço, petróleo, lucro e 
consumismo em primeiro lugar, 
vale nos perguntar: “quando 
vamos definitivamente optar pelo 
sustentável, pelo responsável, e 
pelo respeitável?”.

Que a paz seja o nosso guia, 
paz para o sistema econômico 
e social, paz para os nossos 
modos de vida, que precisam ser 
éticos, certamente reinventados, 
muitas vezes superados e mais 
ainda transformados. E eu que 
sou parte da teia posso fazer 
“algo” agora, é também a minha 
responsabilidade! 

Ana Terra Oliveira mora 
em São Lourenço, é psicólo-
ga, escritora e contadora de 
histórias. 

Na última terça-feira, dia 
05, aconteceu a votação 
para eleição da nova cha-
pa diretora da Associação 
do Circuito Turístico das 
Águas, que é composto 
por 14 municípios do Sul 
de Minas. 

A Prefeita de São Lou-
renço, Célia Cavalcanti 
foi eleita a presidente na 
gestão 2019/2020.

A Associação do Cir-
cuito Turístico das Águas 
foi fundada em 05 de de-
zembro de 2001, no mu-
nicípio de Campanha. É 
uma entidade sem fins 
lucrativos, que caracteriza 
a política pública de Regio-
nalização do Turismo de 
Minas Gerais. Abriga um 
conjunto de municípios de 
uma mesma região, com 
afinidades culturais, sociais 
e econômicas que se unem 
para organizar, fortalecer 
e desenvolver a atividade 
turística regional. 

Atualmente fazem parte 
da entidade os municípios 
de Baependi, Cambuquira, 
Campanha, Carmo de Mi-
nas, Caxambu, Conceição 
do Rio Verde, Cruzília, 
Dom Viçoso, Lambari, Li-
berdade, Passa Vinte, São 
Lourenço, Soledade de 
Minas e Três Corações.

Além disso, ao fazer parte 
do Circuito das Águas, o mu-
nicípio tem a chance de obter 
o repasse do ICMS Turístico, 
se manter no Mapa do Turis-
mo Brasileiro, incentivando 
investimentos e ações na 

Projeto que determina 
coleta domiciliar para 

exames de saúde tramita 
na Câmara de São Lourenço

Lei beneficiaria pessoas com dificuldade de 
locomoção ou deficiência física

Após um mês e meio 
em recesso parlamentar, a 
Câmara de São Lourenço 
retorna às atividades legis-
lativas com a realização da 
primeira sessão ordinária do 
ano. Na noite da última se-
gunda-feira, diaa 04, entrou 
em tramitação o projeto de 
lei 2918/2019, que propõe a 
obrigatoriedade dos labora-
tórios contratados pelo mu-
nicípio realizarem a coleta 
de materiais para exames de 
saúde em domicílio, no caso 
de pessoas com dificuldade 
de locomoção, como idosos, 
ou deficiência física.

O texto é de autoria do 
vereador Ricardo Luiz No-

região por parte do Governo 
estadual e federal.

Segue a nova Diretoria 
da Associação do Circuito 
Turístico das Águas - Ges-
tão 2019/2020.

Diretor Presidente - Pre-
feita de São Lourenço - Cé-
lia Shiguematsu Cavalcanti 
Freitas Lima

Diretor Vice Presidente 
- Prefeito de Cambuquira - 
Fabrício dos Santos Simoni

Diretor Secretário - Pre-
feito de Baependi - Wilton 
Luiz de Carvalho Rollo

Diretor Secretário Ad-
junto - Prefeito de Cruzília 
- Joaquim José Paranaíba

Diretor Financeiro - Pre-
feito de Soledade - Emer-
son Ferreira Maciel

Diretor Financeiro Adjun-

to - Prefeito de Dom Viçoso 
- Francisco Rosinei Pinto

Conselho Fiscal:
Integrantes Titulares:
1. Prefeito de Caxambu 

- Diogo Cury Hauegen 
2. Secretário de Cultura 

e Turismo de Conceição 
do Rio Verde - Matheus 
Bernardes

3. Prefeito de Campanha 
- Luiz Fernando Taveres

Suplentes: 
1. Secretária de Cultura 

e Turismo de São Lourenço 
- Joana Coelho

2. Secretário de Cultura 
e Turismo de Caxambu - 
Filipe Condé

3. Secretária de Cultura 
e Turismo de Campanha - 

Luciana Cláudia
 
Conselho Consultivo:
Integrantes Titulares:
Prefeito de Carmo de Mi-

nas - Yuri Vaz de Oliveira
Secretária de Cultura e 

Turismo de Dom Viçoso - 
Elizângela Maria da Silva

Diretor de Turismo de 
Baependi - Marco Aurélio 
Ferreira

Suplentes:
1. Diretor de Turismo de 

Soledade de Minas - Ale-
xandre Veloso

2. Secretário de Cultura 
e Turismo de Cruzília - Sil-
vio da Cunha Júnior

3. Secretária de Turismo 
e Cultura de Cambuquira - 
Leila Fonseca 

gueira (MDB). Ele explica 
que os pacientes deve-
rão ter atestado médico 
que comprove a limitação 
para que os laboratórios 
conveniados com o SUS 
real izem a coleta.  “Há 
inúmeras pessoas que não 
têm condições de ter um 
transporte particular para 
fazer os exames. Já não 
bastam as dif iculdades 
físicas e de idade, elas 
têm que passar por esses 
procedimentos bem no 
início da manhã. Cabe ao 
município facilitar cada vez 
mais a vida de seus habi-
tantes”, declarou.

O projeto ainda determina 

o cancelamento de contrato 
com o poder público caso 
a rede privada não cumpra 
com o estabelecido. O do-
cumento deve ser votado 
dentro dos próximos 45 dias 
em sessão ordinária. Caso 
seja aprovada, a medida 
começa a valer no dia 01º 
de julho de 2019.

Eleição
Durante a sessão tam-

bém foram eleitos os mem-
bros de três Comissões da 
Casa. Agilsander Rodrigues 
da Silva continuará como 
presidente da pasta de Le-
gislação, Justiça e Redação 
Final, a qual é responsável 

pela emissão de pareceres 
relativos a todos os projetos 
que tramitam na Câmara. 
Ele coordenará ao lado de 
Natanael Paulino de Oliveira 
e Renato Motta.

Já a Comissão de Finan-
ças e Orçamento estará a 
cargo de Helson Salgado, 
que será o presidente, Ricar-
do de Mattos e Ricardo Luiz 
Nogueira. A de Assistência 
Social, Direitos Humanos 
e Saúde ficará sob a res-
ponsabilidade de Ricardo 
de Mattos como presidente, 
juntamente de Rodrigo Mar-
tins de Carvalho e Orlando 
da Silva Gomes.

Fonte: CMSL
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CruzadinhaGovernador Romeu 
Zema apresenta reforma 

administrativa e prevê economia 
de R$ 1 bilhão durante mandato
Resultado será alcançado em quatro anos com a redução de 

secretarias, empresas, autarquias e fundações, 
além do corte de cargos

O governador de 
Minas Gerais, Romeu 
Zema, e os secretários 
de Estado de Planeja-
mento e Gestão, Otto 
Levy, e de Fazenda, 
Gus tavo  Ba rbosa , 
apresentaram nesta 
terça-feira (5/2), em 
entrevista coletiva, na 
Cidade Administrativa, 
o projeto de lei da re-
forma administrativa, 
que será enviado em 
regime de urgência à 
Assembleia Legislativa 
para apreciação dos 
deputados estaduais. 
A proposta prevê eco-
nomia de R$ 1 bilhão 
em quatro anos com, 
entre outras medidas, 
a redução de secreta-
rias, empresas, autar-
quias e fundações.

“Nós estamos aqui 
hoje para comunicar 
que estamos envian-
do para a Assembleia 
Legislativa o nosso pri-
meiro projeto, que é 
exatamente aquele que 
trata da reforma admi-
nistrativa. E, como não 
podia ser diferente, essa 
lei visa reduzir custos e 
aumentar a eficiência do 
Estado. Posso afirmar 
que, nesses primeiros 
30 dias de governo, nós 
já conseguimos, para o 
meu mandato, uma eco-
nomia de R$ 1 bilhão”, 
afirmou o governador.

A proposta prevê 
a redução das atuais 
21 secretarias para 12 
pastas. Serão elas: 
Planejamento e Ges-
tão; Fazenda; Saúde; 
Educação; Justiça e 
Segurança Pública; Go-
verno; Desenvolvimen-
to Econômico; Meio 
Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável; De-
senvolvimento Social; 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Cultura 
e Turismo; e Infraestru-
tura e Mobilidade. 

A economia anual 
esperada com a re-
forma é de R$ 235 
milhões, alcançando 
R$ 1 bilhão ao fim de 
quatro anos. Ela será 
atingida devido à ex-
tinção de empresas, 
autarquias e funda-
ções, medida que será 
enviada posteriormen-
te ao Legislativo esta-
dual, além do corte de 
cargos de comissão e 
do ganho de eficiência 
com a fusão das pas-
tas. Dessa forma, ao 
final da reforma, have-
rá ainda a redução da 
estrutura estadual de 
75 para 57 órgãos.

A reforma adminis-
trativa determina ain-
da o enxugamento da 
estrutura interna das 
secretarias em 47%, 
considerando o corte de 
subsecretarias, supe-
rintendências, diretorias 
e assessorias.

Já os cargos em co-
missão, gratificações e 
funções gratificadas se-
rão reduzidos em apro-
ximadamente 1.700, 
o que representa 16% 
neste primeiro momen-
to, considerando ape-
nas o novo quadro de 
secretarias. Um pata-
mar maior será atingido 
na segunda etapa da re-
forma, ao reestruturar as 
fundações, autarquias e 
empresas. A proposta 
foi construída em parce-
ria com a Organização 
das Sociedade Civil de 
Interesse Público (Os-
cip) Comunitas.

O governador Ro-
meu Zema disse estar 
otimista quanto a apro-
vação do texto, uma 
vez que os parlamenta-
res têm conhecimento 
da situação das contas 
estaduais.

“Estou bastante con-
fiante em relação à po-
sição da Assembleia 
Legislativa. Os 77 depu-
tados que representam 
o Estado, e que conhe-
cem todas as cidades, 
sabem perfeitamente da 

situação em que Minas 
se encontra. Vejo que 
não tem como fazer 
diferente, nosso Esta-
do se tornou inviável. 
A proposta de Orça-
mento que foi enviada 
pela gestão anterior 
de R$ 11,5 bilhões de 
déficit não corresponde 
à realidade, isso aí vai 
se aproximar de R$ 
15 bilhões do déficit 
projetado para o ano 
de 2019”, completou 
Romeu Zema.

O secretário de Pla-
nejamento e Gestão, 
Otto Levy, ressaltou 
que, além da econo-
mia de R$ 1 bilhão em 
quatro anos, o Estado 
ficará mais eficiente. 
“O Estado fica menor 
e fica mais eficiente, 
de forma a prestar um 
serviço mais rápido 
para o contr ibuinte 
mineiro”, pontuou.

O secretário de Fa-
zenda, Gustavo Bar-
bosa, destacou que a 
otimização de gastos 
tem como objetivo me-
lhorar a prestação de 
serviços para a popu-
lação. “A primeira coisa 
que o cidadão pensa é 
como o Estado arruma-
do vai conseguir prestar 
o melhor serviço para 
o cidadão. A otimiza-
ção da administração, 
várias secretarias se 
juntando, reduzindo es-
trutura, já é um grande 
avanço. Ter isso como 
primeiro projeto de lei 
enviado à Assembleia 
Legislativa é simbólico, 
mostra que estamos 
comprometidos com a 
redução da máquina 
pública”, disse.

Fonte: Segov

Foto: Gil Leonardi

Zema anunciou que uma das medidas é a redução das 
atuais 21 secretarias para 12 pastas


