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ChamadasSICADE está em busca de 
investimento e negócios 

para São Lourenço

São Lourenço receberá 
mais uma edição do Proje-
to ”Quem Ama Cuida“.

Dessa vez será na 
Quadra da Biquinha, no 
próximo domingo, dia 24 
de fevereiro.

O evento já aconteceu 
em outros bairros e é pro-
movido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
em parceria com as de-
mais Secretarias, empre-
sas, entidades, apoiadores 
e voluntários. 

A proposta é realizar 
um grande encontro com 
a população, envolvendo 
crianças, jovens, adultos 

e idosos através de ofici-
nas educativas, serviços 
e entretenimento. 

Segundo a prefeita Cé-
lia Cavalcanti o “Quem 
Ama Cuida” leva ainda 
mais alegria para os bair-
ros, e é uma forma de 
integração de todas as 
secretarias do município 
com a população. 

“A prefeitura tem que 
ter contato direto com a 
população, não podemos 
ficar isolados. Temos que 
ir e oferecer um social, 
oferecer lazer, cultura e 
alegria para todos. 

Quem Ama Cuida 
acontece neste domingo 

em São Lourenço

Vagas abertas no SINE 
São Lourenço

Ajudante de Cozinha - Masculino/Feminino
 

Analista de Desenvolvimento de Sistemas 
Nível Superior Completo(Itanhandu)

Auxiliar Administrativo - Masculino/Feminino 
Vaga Exclusiva para Deficientes

Com Laudo Médico - CID
Auxiliar de Limpeza - Feminino 

Bilheteiro de Transportes Coletivos
Viagens Interestaduais

Chapista de Lanchonete - Masculino
Cozinheiro (a) de Restaurante

Cuidadora de Pessoas Idosas e Dependentes
 

Garçom/Garçonete - Ensino Médio Incompleto
Instalador de Alarmes Residenciais  

(Soledade de Minas)
Instalador-Reparador de Linhas 

de Comunicação de Dados 
Motofretista - Masculino
Habilitação A e Veículo

Motorista Carreteiro - (Caxambu)
Operador (a) de Caixa 

Padeiro (a) 
Programador (a) de Computador -
 Conhecimento em JAVA ou .NET

Representante Comercial 
Técnico de Enfermagem - Masculino/Feminino

 
Vendedor (a) Pracista 

Veterinário - Masculino (Três Corações)

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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Em busca de novos inves-
timentos para São Lourenço 
e região, a Secretaria de 
Indústria e Comércio, Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Econômico (SICADE), atra-
vés do Secretário Marcelo 
Mendes, está realizando 
várias visitas técnicas em 
Belo Horizonte nas agências 
de fomento do Estado.

A primeira delas, nesta 
terça-feira (19),  foi na 
INDI, onde o Secretário se 
reuniu com Renato Gar-
cia, Davyson Barbosa e 
Ailton Gonçalves, todos 
da área de investimentos. 
O objetivo do encontro foi 
para definir estratégias, 
discutir políticas públicas e 
apresentar potencialidades 
de São Lourenço e região, 
para atração de novos in-
vestimentos.
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Secretaria está realizado várias visitas técnicas em Belo Horizonte

Em mais uma edição, projeto levará muita alegria para os moradores 
do bairro Nossa Senhora de Lourdes

Pelo menos 1.173 espécies de 
animais vivem sob risco de 
extinção no país atualmente                                     
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Crônica: Ana Terra Oliveira
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Crise leva mais de 200 
prefeituras mineiras 

a cancelar o Carnaval
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Atos e Gerais

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 GIL-
BERTO SEQUEIRA DE MORAIS, brasileiro, separado judicialmen-
te, empresário, portador da Identidade n° M-4.557.332 SSP/MG, 
inscrito no CPF n° 096.745.436-00, não encontrado nos endereços 
indicados (Rua Ricardo Gianote, 100, Bairro Topomóvel, São Lou-
renço/MG e Avenida Damião Junqueira de Souza, 1000, Centro, 
São Lourenço, MG), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer 
nesta Serventia e efetuar o pagamento das prestações com ven-
cimentos em 27/03/2018 a 27/05/2018, perfazendo até a data de 
27/01/2019 o montante de R$3.823,78 (três mil oitocentos e vinte 
e três reais e setenta e oito centavos), bem como as vincendas, 
acrescidas de juros, correção, encargos contratuais e despesas 
cartorárias, cujo valor total será apurado na data do efetivo paga-
mento. 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 
01 de fevereiro de 2011, contrato n° 010007000083001242-3, 
Alienação Fiduciária em Garantia celebrado entre GILBERTO 
SEQUEIRA DE MORAIS, residente  na Rua Ricardo Gianote, 100 
– Bairro Topomóvel – São Lourenço – MG e BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A;, com sede em São Paulo – SP, na Av. Juscelino 
Kubitschek, n° 2235 – 5º Andar –  Vila Olimpia, inscrito no CNPJ 
n° 90.400.888/0001-42, para compra do imóvel de n° 100, com a 
área construída de 246,60m2, situado na Rua Ricardo Gianote, 
nesta cidade, e seu respectivo terreno, devidamente matriculado 
nesta Serventia, no Livro 02, sob o n° 6767. O não compareci-
mento no prazo estipulado, observadas as exigências legais, 
acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em nome do 
credor fiduciário, ou seja, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. 
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, 15  de fevereiro  de  2019.

                    JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
                            OFICIAL INTERINO

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 JOSÉ 
ROBERTO FERRAZ PAOLILLO, brasileiro, separado judicialmente, 
comerciário, portador da Identidade n° MG-5.541.219 SSP/MG, inscrito 
no CPF n° 772.234.036-91, não encontrado nos endereços indicados 
(Rua Vicente di Lorenzo, 48 – Centro – São Lourenço – MG – CEP: 
37.470-000; Rua Presidente Vargas, 229 – Sala 104 A 1 – Centro – 
Brumadinho – MG – CEP: 35.460-000; Travessa Estância, 9999 – Casa 
04 – Condomínio Estância – Bairro Bonfim – São João Del Rei – MG 
– CEP: 36.307-452), para, no PRAZO DE 15 DIAS, comparecer nesta 
Serventia e efetuar o pagamento das prestações com vencimentos 
em 11/09/2018 a 10/12/2018, perfazendo até a data de 09/01/2019 o 
montante de R$4.726,01 (quatro mil setecentos e vinte seis reais e 
um centavo), bem como as vincendas, acrescidas de juros, correção, 
encargos contratuais e despesas cartorárias, cujo valor total será 
apurado na data do efetivo pagamento. A presente dívida é oriunda 
do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Finan-
ciamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras 
Avenças, grupo de consórcio n° 1726/1727, Alienação Fiduciária em 
Garantia celebrado entre JOSE ROBERTO FERRAZ PAOLILLO, 
residente  na Rua Vicente di Lorenzo, 48 – Centro – São Lourenço 
– MG e  RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA;, 
com sede em São José do Rio Preto – SP, na Av. Murchid Homsi, 
n° 1404 – Vila Diniz, inscrita no CNPJ n° 51.855.716/0001-01, para 
compra do imóvel com a área 2.012,50m2, situado na Via Ramon s/n, 
Lote 09, nesta cidade, devidamente matriculado nesta Serventia, no 
Livro 02, sob o n° 26.115. O não comparecimento no prazo estipulado, 
observadas as exigências legais, acarretará a CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE 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, 19  de fevereiro  
de  2019.

                    JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
                            OFICIAL INTERINO

Pelo menos 1.173 espécies de 
animais vivem sob risco de 

extinção no país atualmente.
Há outros dez animais que existiam no Brasil e que já desapareceram 

completamente do território nacional. Os dados são do Instituto 
de Conservação da Biodiversidade Chico Mendes (ICMBio)

 O órgão publicou em 
janeiro a mais recente edi-
ção do Livro Vermelho da 
Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção 2018. A versão 
anterior do relatório havia 
sido publicada há mais de 
dez anos, em 2008.

Não é possível compa-
rar o número de espécies 
ameaçadas em 2018 com 
os registrados anteriormen-
te porque a abrangência 
da pesquisa foi maior na 
edição recém-lançada. De 
2008 para 2018, 716 espé-
cies passaram a integrar a 
lista de ameaçados e 170 
saíram. Em 2008 eram ana-
lisadas 1.400 espécies e, 
agora, são 12.254.

Desses mais de 12 mil ani-
mais, 9,7% foram classificados 
em algum nível de ameaça. 
De acordo com o ICMBio, das 
1.173 espécies ameaçadas 
no país, 724 estão nas duas 
categorias mais críticas, com 
risco alto ou extremamente 
alto de extinção.

A Mata Atlântica é o bio-
ma que acolhe maior núme-
ro de espécies ameaçadas, 
tanto em números absolutos 
quanto em proporcionais à 
riqueza dos ecossistemas. 
São 1.026 animais ameaça-
dos que vivem ali, sendo que 
428 deles são endêmicos, 
ou seja, só existem em regi-
ões de Mata Atlântica.

A Caatinga abriga ao 
todo 182 animais ameaça-
dos. Desses, 46 existem 

apenas nesse bioma. Um 
deles é a arara-azul-de-lear, 
que é alvo de ações de pre-
servação no Raso da Cata-
rina e está sendo reinserida 
na natureza no Boqueirão 
da Onça, na Bahia.

A arara-azul-de-lear se 
tornou símbolo da biodiver-
sidade do sertão junto com 
felinos como a onça-parda 
e a onça-pintada. As onças 
quase desapareceram do 
semiárido nos últimos anos, 
principalmente por causa 
da expansão de atividades 
agropecuárias que, segundo 
pesquisadores, já devasta-
ram mais de 50% da vege-
tação nativa.

Esses mascotes fazem 
companhia na lista a outros 
representantes menos co-
nhecidos do bioma. É o caso, 
por exemplo, dos periquitos-
cara-suja. Encontrados na 
região da Serra do Baturité, 
no Ceará, eles são captura-

dos por caçadores quando 
ainda estão nos ninhos e 
acabam abastecendo as fei-
ras cearenses de venda ilegal 
de animais silvestres. Antes 
encontrada em diversos lo-
cais do Nordeste, a espécie 
sofreu um declínio popula-
cional e acabou incluída na 
lista de animais em perigo de 
extinção. A tendência só se 
reverteu com o trabalho de 
ONGs que fazem campanhas 
de conscientização e ações 
de reprodução em cativeiro.

Espécies 
mais ameaçadas
Não existe um ranking 

dos animais mais ameaça-
dos do Brasil. Para defen-
sores do meio ambiente, 
colocar a lista em uma or-
dem determinada de prio-
ridade seria prejudicial aos 
esforços de conservação da 
biodiversidade.

“As três categorias que 

compõem o nível de ameaça 
já constituem um ranking: 
espécies Criticamente em 
Perigo estão mais ameaça-
das do que as que recebem 
o selo Vulnerável, por exem-
plo”, diz o pesquisador Már-
cio Martins, do Instituto de 
Biociências da Universidade 
de São Paulo (IB-USP).

A IUCN afirma que as to-
das as espécies classificadas 
com o mesmo selo têm risco 
de extinção igual. Envolvido 
na coordenação de alguns 
grupos de pesquisadores do 
Livro Vermelho, Martins, ava-
lia que ranquear as espécies 
pode favorecer aquelas que 
têm mais apelo entre os hu-
manos, como os mamíferos.

A partir das listas de ani-
mais ameaçados são elabo-
radas desde campanhas de 
conscientização de ONGs até 
políticas públicas nacionais. A 
principal política de conser-
vação natural do ICMBio são 
os planos de ação nacional, 
que identificam populações 
em risco e seus ambientes 
naturais para propor interven-
ções do poder público. Gra-
ças a essas ações algumas 
espécies conseguem ter sua 
chance de extinção diminuída 
ou até mesmo sair das listas 
do Livro Vermelho.

Os animais mais ameaça-
dos são Mico-leão-dourado, 
Veado-campeiro, Sapinho-
admirável-de-barriga-verme-
lha, Jararaca-de-alcatrazes e 
o Peixe-royal-gramma.

Reforma da Previdência: entenda a 
regra de transição e a capitalização

Especialista em Previdência Hilário Bocchi Junior esclarece 
alguns pontos sobre as propostas 

Algumas análises sobre 
a Reforma da Previdência 
têm deixado a população 
apreensiva diante da ideia 
de idade mínima, da mu-
dança de sistema de repar-
tição para capitalização, do 
aumento da contribuição e 
da aposentadoria integral 
somente depois de 40 anos 
de serviço. Tem que fazer 
cálculopara saber quando 
vai se aposentar.

Nos países em que a 
Reforma da Previdência 
já aconteceu, bem como 
nos livros técnicos, a res-
posta para a solução da 
questão previdenciária foi 
e é a mesma: redução de 
benefícios e aumento das 
contribuições.

O que o trabalhador 
pode fazer nesta hora?

Ao analisarmos a si-
tuação sobre o ponto de 
vista geral, vamos encon-
trar quatro situações: De 
quem pode se aposentar; 
De quem ainda não tem 
os requisitos para aposen-
tar, mas está próximo; De 
quem está muito longe; De 
quem já está aposentado.

As pessoas que estão 
longe da aposentadoria po-
dem enfrentar esta questão 
da mudança do sistema 
de repartição para capita-
lização. Como funcionaria 
isso?

A pessoa deixa de ter sua 
aposentadoria custeada por 
um grupo de pessoas - dela 
mesma, do patrão, do gover-
no e de outras contribuições 
- e cada um passa a cuidar 
da sua vida.

Essa pode não ser a 

melhor saída, porque tem 
muita gente que não é ca-
paz de se proteger, então 
cairia na conta do estado. 
Um regime misto seria o 
ideal - uma proteção míni-
ma do estado e, para quem 
quer mais, faz sua própria 
capitalização.

A regra de transição já foi 
anunciada para até 12 anos. 
Isso significa que aquelas 
pessoas que estão quase 
para se aposentar teriam 
uma proteção maior para não 
serem tão prejudicadas?

Esta é a ideia. Quando 
uma lei começa a valer, a 
lei anterior, a que for re-
vogada, continua valendo 
com alguns ingredientes a 
mais e, assim, a proteção 
das pessoas que estão 
próximas da aposentadoria 
seria maior.

Já houve regras 
de transição
 no Brasil?

Sim, e funcionaram bem. 
Em 1991, a aposentadoria 
por idade exigia 5 anos de 
contribuição e, agora, exige 
15. Para a regra definitiva 
de 15 anos valer, demorou 
20 anos, de 1991 a 2011.

Em 1998, acabou a apo-
sentadoria por tempo de 
serviço e passou a valer a 
aposentadoria por tempo 
de contribuição. A regra de 
transição foi a implantação 
de um pedágio (um adicio-
nal de tempo de serviço).

O que esperar 
desta reforma?

Uma regra de transição 
de tempo de idade mínima 
crescente e também um 
pedágio. São instrumentos 
que permitiriam retardar a 
concessão de benefícios 
e acertar o caixa da Previ-
dência, para depois valer 
as regras definitivas de 
idade mínima.

Fonte: G1

Fonte: Pixabay

Mico Leão Dourado é uma das espécies ameaçadasMico Leão Dourado é uma das espécies ameaçadas
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São Lourenço e região

Nós estamos muito acos-
tumados a viver de extre-
mos e buscar alegria no 
muito. Ou isto, ou aquilo. 
Ser ou não ser. Chegar ou 
partir e viver intensamente. 
Mas nem sempre a vida é 
8 ou 80. Será que o cálcu-
lo pode ser outro? A vida 
implica sim em escolher o 
lado que queremos estar. 
Mas escolher o lado em que 
queremos estar não implica 
em oscilar entre as ilusões 
que criamos do que seria 
viver intensamente com 
alegria. Viver intensamente 
é viver em equilíbrio, cuidar 
do seu lugar  no mundo, da 
sua vida com harmonia. 

Eu observo, e muitas 
vezes já senti,  o perigo 
que é crer que as alegrias 
estão no muito. E o que é 
esse muito? Estamos vi-
ciados em buscar sempre 
por altas emoções e altas 
sensações. Neste caso 
realmente podemos dizer 
que buscamos viver peri-
gosamente. É um perigo 
pois nos colocamos em 
situação de contínuo es-
tresse, contínua insatisfa-
ção e frustração, pois nada 
que não seja o “muito” nos 
contenta. E nunca nos 
deixam contentes, pois o 
princípio da alegria não se 
encontra nestes lugares 
onde buscamos. É bom se 
perguntar: qual o princípio 
da alegria? 

Possuímos a crença de 
que ser feliz e estar alegre 
é sempre ter muito. Muito 
dinheiro, muitas viagens, 
muitos prazeres, muita 
comida na dispensa, na 
geladeira, e comer muito. 
Não só comer muito, mas 
comer aquilo que exalta 
as altas sensações, que 
na verdade é uma bomba 
prestes a explodir. Hoje em 
dia comer uma fruta doce 
não é assim tão doce para 
muitas pessoas. Aí, doce 
mesmo é comer um doce 
de fruta com muito doce. 
Será que a vida será mais 
doce com tanto doce? Ou 
seria dizer: açúcar? As ve-
zes pode ficar bem ácida, 
porque o doce de uma vida 
doce é a suavidade com 
que é vivida. Onde tudo 
tem seu limite, seu lugar, 
sua utilidade e sua beleza 
com simplicidade. 

O hábito de buscar altas 
emoções e altas sensações 
cria excessos e traz dese-
quilíbrios. Bem sabemos 
que bipolaridade quando 
tratada produz incrível alí-
vio e paz. Só para dar um 
exemplo. Tudo que passa 
do limite é excesso e ocupa 
espaço, ou as vezes nem 
ocupa, só bagunça, como 
aquele objeto que você não 
sabe onde colocar, nem 
para que serve, mas conti-
nua guardando. Tudo que 
passa do limite não tem 
utilidade porque o nível de 
saturação não permite que 
seja útil. Lembra da água 
com açúcar? Chega uma 
hora que o pozinho vai pre-
cipitar no fundo e não vai 

ser dissolvido. São as leis 
da vida. Quando passa do 
limite vira extremo e perde 
a utilidade e muitas vezes 
começa a dar problema. 
Excesso de pensamentos 
cria muita agitação e ansie-
dade. Excesso de fala faz a 
voz perder a voz. Excesso 
de opiniões sobre os outros 
faz o outro desaparecer 
para nós, pois passamos 
a ver só as opiniões e não 
o outro realmente, que 
está bem além de qual-
quer opinião. Excessos... 
Excessos...

A gente sabe também 
que o número de hemácias 
no sangue ou de vitaminas 
no corpo nunca pode estar 
aquém. O aquém também 
não tem ut i l idade, não 
ocupa o espaço que de-
veria ocupar para que as 
coisas fluam e não cum-
pre a função. Água pouca 
não pode mover moínhos. 
Falta de afeto também não 
move corações, as vezes 
pode até criar indiferenças 
e distâncias tão longas 
entre os olhares que criam 
corações frios e solitários, 
e corações solitários não 
movem sorrisos. Mas tam-
bém sair por aí buscando 1 
milhão de seguidores não 
garante alegrias. 

É preciso viver na medida 
certa. E digo para vocês, 
essa medida certa pode ser 
bem intensa,  pode ser infini-
ta, pode ser até sem limites. 
Parece até controverso e 
difícil de entender, verdade? 
Dá um nó na cabeça! Mas 
eu penso que a questão são 
os princípios. É uma questão 
de princípio. O excesso, a 
falta, o sem limite, o além do 
limite é tudo aquilo que está 
fora dos princípios corretos. 
A medida não tem uma 
forma onde todos cabem. 
Cada um sabe o número 
da sua camisa. Mas não 
adianta vestir qualquer ca-
misa. Eu não visto qualquer 
camisa. Minha camisa tem 
princípios. E para as alegrias 
também é assim! 

A alegria é encontrar a 
resposta certa,  viver bus-
cando a resposta, não se 
contentar com a mesma 
resposta. Aprender sem-
pre, inovar sempre, mudar, 
quem sabe, fazer diferente. 
E onde está a resposta? No-
vamente me pergunto: qual 
o princípio da alegria? Em 
quais princípios buscamos 
alegrias? Se forem aqueles 
onde as alegrias moram, é 
possível encontrar. 

Ana Terra Oliveira é 
moradora de São Louren-
ço, Psicóloga, Escritora e 
Contadora de Histórias. 

SICADE está em busca de 
investimento e negócios 

para São Lourenço
Secretaria está realizado várias visitas técnicas em Belo Horizonte

Em busca de novos inves-
timentos para São Lourenço 
e região, a Secretaria de 
Indústria e Comércio, Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Econômico (SICADE), atra-
vés do Secretário Marcelo 
Mendes, está realizando 
várias visitas técnicas em 
Belo Horizonte nas agências 
de fomento do Estado.

A primeira delas, nes-
ta terça-feira (19),  foi na 

INDI, onde o Secretário se 
reuniu com Renato Garcia, 
Davyson Barbosa e Ailton 
Gonçalves, todos da área 
de investimentos. O objetivo 
do encontro foi para definir 
estratégias, discutir políticas 
públicas e apresentar poten-
cialidades de São Lourenço 
e região, para atração de 
novos investimentos.

Na oportunidade, ele res-
saltou as características do 

Qual o princípio da alegria?

município e do grande po-
tencial de crescimento da 
região. Apresentou também a 
necessidade de novos postos 
de trabalho, a geração de 
renda e a importância de ar-
recadação de impostos, para 
que assim a administração 
municipal tenha condições 
de realizar melhorias na in-
fraestrutura e nos serviços à 
população e seus visitantes.

De acordo com Marcelo, 

“estamos trilhando novos ca-
minhos e nada melhor do que 
aprender com quem já está na 
estrada. Muitas dificuldades 
virão, mas vamos superar e so-
lucionar cada uma delas com 
criatividade e boas parcerias 
públicas e privadas. Estamos 
trabalhando para colocar São 
Lourenço na rota do desenvol-
vimento, e consequentemente 
toda nossa região”, finalizou.

Fonte: PMSL

Quem Ama Cuida 
acontece neste domingo 

em São Lourenço
Em mais uma edição, projeto levará muita alegria para os moradores

 do bairro Nossa Senhora de Lourdes

São Lourenço receberá 
mais uma edição do Projeto 
”Quem Ama Cuida“.

Dessa vez será na Quadra 
da Biquinha, no próximo do-
mingo, dia 24 de fevereiro.

O evento já aconteceu 
em outros bairros e é pro-
movido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
em parceria com as de-
mais Secretarias, empre-
sas, entidades, apoiadores 
e voluntários. 

A proposta é realizar 
um grande encontro com 
a população, envolvendo 
crianças, jovens, adultos e 
idosos através de oficinas 
educativas, serviços e en-
tretenimento. 

Segundo a prefeita Célia 
Cavalcanti o “Quem Ama 
Cuida” leva ainda mais ale-
gria para os bairros, e é 
uma forma de integração de 
todas as secretarias do mu-
nicípio com a população. 

“A prefeitura tem que ter 
contato direto com a popu-
lação, não podemos ficar 
isolados. Temos que ir e 
oferecer um social, oferecer 
lazer, cultura e alegria para 
todos. A cada edição mais 
parceiros voluntários entram 
com a gente no projeto, e 
isso é muito bom. Esse é 
um evento organizado em 
conjunto com todas as se-
cretarias, todos trabalhando 
integralmente e quem ganha 
mais com isso é a popula-
ção”, ressalta a prefeita.

O “Quem Ama Cuida” é 

realizado uma vez por mês, 
e em cada edição, um bairro 
diferente é contemplado. 

Nesta edição, aprovei-
tando o clima de Carnaval, 
a equipe organizadora do 
encontro vai promover um 
concurso de fantasias, vol-
tado para todas as idades. 
Quem quiser participar é 
só vestir uma fantasia e se 

inscrever na hora. Os me-
lhores colocados ganharão 
prêmios de participação.

Também na oportunidade, 
a Prefeita fará a entrega ofi-
cial da obra de recuperação 
do calçamento da Av. José 
Simeão Dutra. A obra aten-
deu um antigo pedido dos 
moradores, já que se trata da 
rua principal do bairro, e foi 

realizada pela Secretaria de 
Infraestrutura, sendo finaliza-
da em janeiro de 2019. 

Quem quiser colaborar 
para o crescimento desta 
campanha que fique à von-
tade para ajudar, através de 
oficinas, ações educativas, 
saúde, voluntariado, etc. 
Para mais informações o 
contato é (35) 3339-2782.



Quinta-feira, 21 de Fevereiro de 2019Pág 4 :: Correio do Papagaio
Entretenimento

CruzadinhaCrise leva mais de 200 
prefeituras mineiras a 
cancelar o Carnaval

Prefeituras de pelo menos quatro cidades do 
Sul de Minas cancelaram a festa

A crise financeira que 
atinge o Estado de Minas 
Gerais afetou em cheio 
uma das festas popula-
res mais tradicionais do 
país. Com o atraso de 
repasses que ultrapas-
sam os R$ 600 milhões 
para municípios do Sul 
de Minas, várias cidades 
da região já anunciaram 
que não haverá come-
morações do carnaval 
em 2019 financiadas 
com dinheiro público.

Na semana passada, 
a Prefeitura de Três Cora-
ções anunciou a suspen-
são da festa. Em nota, 
a prefeitura disse que a 
verba que seria destinada 
ao carnaval será revertida 
para a compra de unifor-
mes para alunos da rede 
municipal.

Além de Três Cora-
ções, Guaxupé, Lavras 
e Andradas já tinham to-
mado a mesma medida. 
Em Andradas, as come-
morações do aniversário 
da cidade, no dia 22 de 
fevereiro, também foram 
canceladas.

Sem desfiles
e com menos 
blocos em Poços
Em Poços de Caldas, 

dois dos blocos mais 
tradicionais do carnaval 
na cidade anunciaram 
que não irão às ruas 
no evento deste ano. A 
organização dos blocos 
“Em Cima da Hora” e 
“Tok Toa Toa” alegaram 
falta de apoio e incentivo 
do poder público.

Na cidade, o desfile 
das escolas de samba 
foram suspensos há 3 
anos depois que a prefei-
tura deixou de repassar 
verbas para as escolas 
por falta de prestação 
de contas da Associação 
das Escolas de Samba e 
Blocos.

Sobre os desfiles que 
estão suspensos há três 
anos, a prefeitura afirma 
que a principal questão 
ainda é o problema na 
prestação de contas da 
Associação das Escolas 
de Samba e Blocos. Em 
relação ao carnaval de 
2019, a prefeitura alega 
falta de verbas.

Festas mais 
acanhadas
Em São Lourenço, 

onde desfila o tradicio-
nal “Bloco do Pijama”, 
a festa vai acontecer 
normalmente, mas de 
forma mais acanhada. 
Segundo a assessoria de 
comunicação da prefeitu-
ra, os custos tiveram que 
ser reduzidos, com me-
nos atrações e prioridade 
para apresentação de 
artistas locais. A rede ho-
teleira já está com quase 
100% de ocupação.

Em Varginha, o tra-
dicional “Banho da Do-
rotéia” está confirmado 
para acontecer no dia 23 
de fevereiro, das 16h às 
23h, em frente à Concha 
Acústica. Segundo o 
secretário de Turismo, 
Barry Charles Sobrinho, 
a opção de se realizar 
um pré-carnaval pelo 
terceiro ano consecutivo 
já é por si só uma medida 
de economia.

“Na realidade o Banho 
da Dorotéia já é um corte 
de custos, porque o ideal 
mesmo, a vontade do 
município era de realizar 
um carnaval, então como 
fica muito caro realizar 
um carnaval de quatro, 
cinco noites, a ideia foi de 
realizar um pré-carnaval 
até por esse motivo, de 
economia. Fica muito mais 
em conta você fazer um 
pré-carnaval, em uma data 
anterior ao carnaval, o 
custo das atrações é mais 

barato, do som, de todos 
os fornecedores, e é um 
dia só”, disse o secretário 
por telefone ao G1.

Com menos dinheiro 
nos caixas das prefeitu-
ras, os foliões que não 
quiserem ficar sem pular 
carnaval em algumas 
cidades terão que abrir 
o bolso para comprar 
abadás de blocos particu-
lares. Em Poços de Cal-
das, por exemplo, o Bloco 
das Misses espera que 
450 foliões participem do 
desfile neste ano.

“A gente nunca de-
pendeu de apoio do ór-
gão público. Então, a 
gente vende os nossos 
abadás, mandamos fazer 
vários desde o primeiro 
ano, este é o nosso ter-
ceiro ano. É com a venda 
dos abadás que a gente 
consegue colocar o bloco 
na rua”, disse a madrinha 
do bloco, Sônia Junquei-
ra, para o EPTV 1.

Tendência 
com a crise
Para o contador e 

professor de contabi-
lidade pública e orça-
mento da Universida-
de Federal de Alfenas 
(Unifal), Cláudio Alberto 
Caríssimo, o cancela-
mento de festas como o 
carnaval, com recursos 
públicos, é efeito direto 
da queda de arrecada-
ção dos municípios.

“O Brasil vive esse 
aumento de crise ainda. 
Caiu a arrecadação, tan-
to a nível federal, quanto 
estadual. Em função (da 
dívida), as prefeituras 
estão com caixa bem 
menor, elas têm despe-
sas que são obrigató-
rias, inclusive tem até 
percentuais constitucio-
nais e outras despesas 
que não são obrigatórias 
e elas acabam sendo 

preteridas, como neste 
caso”, diz o professor.

Para o professor, o 
problema é ainda mais 
grave para aqueles mu-
nicípios que dependem 
quase que exclusiva-
mente dos repasses fe-
derais e estaduais.

“Os municípios têm 
uma arrecadação pró-
pria muito baixa. Aque-
les que têm um esforço 
de arrecadação maior, 
com IPTU, ISS, uma 
taxa de coleta de lixo, 
nesses municípios que 
fazem esse esforço, a 
dificuldade é menor, ao 
passo que outros mu-
nicípios são completa-
mente dependentes da 
transferência do Estado 
e da União, e aí ficam 
com essa situação de 
caixa complicado, prin-
cipalmente quando tem 
atraso, que é o que 
está acontecendo em 
Minas Gerais”, explica 
o professor.

No entanto, o profes-
sor acredita que cortes 
como as verbas para o 
carnaval, sejam medidas 
momentâneas e que po-
derão retornar à norma-
lidade no futuro.

“Acredito eu que, re-
tomando a economia, 
voltando a arrecadação 
aos patamares que eram 
antes, acredito eu que 
voltarão esses gastos, 
porque o pessoal (pre-
feituras) têm que cortar 
de algum lugar. O muni-
cípio não pode deixar de 
gastar com educação, 
saúde. A cultura é im-
portante, mas é aquela 
história: os municípios 
precisam se adaptar, os 
cidadãos terão que se 
adaptar, buscar outras 
formas de se divertirem”, 
diz o professor.

Fonte:
 G1 Sul de Minas


