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Brasil tem o segundo maior 
mercado pet do mundo

Na última sexta-feira, dia 
15, São Lourenço foi a cidade 
escolhida para sediar o 1º En-
contro Regional de Turismo. 

O evento foi uma realiza-
ção da Prefeitura de São Lou-
renço, através da Secretaria 
de Turismo, com apoio do 
Ministério do Turismo, Se-
cretaria de Turismo de Minas 
Gerais, Circuito das Águas, 
São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau, ACE/CDL e 
atrativos locais.

O encontro aconteceu du-
rante todo o dia. Estiveram 
reunidos diversos prefeitos, 
secretários e representantes 
das cidades que compõem 
o Circuito das Águas, com a 
participação do Secretário de 
Cultura e Turismo do Estado 
de Minas Gerais, Marcelo Mat-

te, de representantes do Minis-
tério de Turismo e do deputado 
estadual Gustavo Mitre. 

Na parte da manhã, os par-
ticipantes se encontraram na 
Estação do Trem das Águas. 
Na oportunidade houve a 
assinatura do Convênio do 
Circuito das Águas, no qual 
a prefeita de São Lourenço, 
Célia Cavalcanti, foi eleita a 
presidente para o próximo 
biênio. Além de São Louren-
ço, fazem parte do Convênio 
mais 14 cidades: Baepen-
di, Cambuquira, Campanha, 
Carmo de Minas, Caxambu, 
Conceição do Rio Verde, Cru-
zília, Dom Viçoso, Jesuânia, 
Lambari, Liberdade, Passa 
Vinte, Soledade de Minas e 
Três Corações.  

Encontro em São Lourenço 
promove o fortalecimento 

turístico do Circuito das Águas

Vagas abertas no SINE 
São Lourenço

Analista de Desenvolvimento de Sistemas - Mas-
culino/Feminino (Itanhandu)

Atendente Balconista - Masculino/Feminino  

Auxiliar Administrativo - Vaga Exclusiva para De-
ficientes - Com Laudo Médico - CID

Bilheteiro de Transportes Coletivos - Masculino - 
Habilitação A e Veículo - Viagens Interestaduais

Chapista de Lanchonete - Masculino

Cozinheiro (a) de Retaurante

Instalador de Alarmes Residenciais (Soledade 
de Minas)

Instalador-Reparador de Linhas de Comunicação 
de Dados 

Motofretista - Masculino - Habilitação A e Veículo

Motorista Carreteiro - Masculino (Caxambu)

Programador (a) de Computador

Representante Comercial - Masculino/Feminino

Técnico (a) de Enfermagem - Ensino Médio Com-
pleto - Habilitação A e Veículo - (Pouso Alto)

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  Página 03

O mercado brasileiro de 
produtos para animais de es-
timação continua mostrando 
seu fôlego, mesmo frente à 
crise financeira do país nos 
últimos anos. Em 2018, o 
setor movimentou mais de 
R$ 20 bilhões, 9,8% a mais 
que em 2017. Com isso, o 
Brasil se tornou o segundo 
maior mercado global de 
produtos pet, com 6,4% de 
participação, ultrapassando 
o Reino Unido (6,1%) pela 
primeira vez. Em primeiro 
lugar estão os Estados Uni-
dos, com 50%.

Segundo relatório da Eu-
romonitor, a mudança no 
estilo de vida da sociedade 
tem impacto direto nestes re-
sultados. Com o aumento no 
número de lares com uma só 
pessoa, taxas de natalidade 
em queda e famílias tendo 
filhos cada vez mais tarde, os 
pets se tornaram uma opção 
de companhia. 
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Evento aconteceu na última sexta-feira, dia 15, e contou com a presença 
de representantes do Governo Estadual e Federal

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

Foto: Banco de Imagens

Foto: Marcio Muniz

Setor faturou R$ 20 bilhões em 2018 e deve continuar crescendo em 2019
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Energia solar cresce 407% 
em um ano, impulsionada 
por painéis em residências 

instalados no Brasil
O Brasil é considerado 

um dos países que possui 
maior incidência solar - 
5,4 quilowatt-hora/metro 
quadrado - ficando à frente 
dos Estados Unidos, China 
e Alemanha. No entanto, 
em capacidade instalada o 
Brasil tem apenas 1 giga-
watts e a China, por exem-
plo, tem 130 gigawatts.

Informações da Organi-
zação das Nações Unidas 
- ONU revelam que no 
ano passado o investi-
mento em energia solar 
bateu recorde e recebeu 
mais investimentos do 
que qualquer outro tipo de 
fonte energética, foram 
18% a mais do que no 
ano de 2016. Mais de US$ 
160,8 bilhões de recursos 
aplicados.

Segundo dados da Ane-
el, em 2016, o número 
de microgeradores de 
energia solar cresceu 
407%. A alta na expansão 
aconteceu especialmente 
em residências (80%). 
Para 2024, a Aneel prevê 
que serão 886,7 mil uni-
dades consumidoras que 
receberão créditos dessa 
energia. Com isso é pos-
sível ter uma potência 
instalada de aproximada-
mente 3,2 GW.

Muitos fatores contribuem 
para a alta no crescimento 
da energia solar fotovol-
taica, um dos principais 
motivos é o valor reduzido 
dos painéis solares e os 
incentivos e isenção de 
impostos. Por exemplo, os 
preços do sistema, que ge-
ralmente giram em torno de 

R$ 20 mil, caíram para R$ 
6,68 mil para cada consu-
midor. Segundo pesquisa, 
esse mercado vai crescer 
muito nos próximos 10 e 
15 anos.

A expansão do recurso 
solar desperta diretamente 
o interesse dos consumi-
dores em instalar placa 
solar e painel solar, seja 
em residências ou esta-
belecimentos comerciais. 
Muitos estão buscando se 
beneficiar com a energia 
limpa e renovável que o 
sol proporciona. Os espe-
cialistas da área garantem 
que o sistema é totalmente 
sustentável, não prejudica 
o meio ambiente, valoriza 
o estabelecimento e o 
retorno do investimento 
faz diferença na vida dos 
consumidores.

Essa fonte de energia 
proporciona ainda mais 
economia para quem es-
colhe ter em suas casas ou 
empresas. Com o acúmulo 
de crédito na geração de 
energia e a redução da 
fatura de até 90%, o in-
vestimento para instalação 
do equipamento solar é 
rapidamente compensa-
do. Profissionais do setor 

avaliam que ao longo dos 
anos, a atratividade à ge-
ração de energia solar 
continuará grande, pois a 
conta de luz tem um gran-
de peso nos orçamentos 
familiares e o custo da 
energia comum continuará 
aumentando.

O Brasil possui muitas 
condições favoráveis ao 
desenvolvimento de usi-
nas solares fotovoltaicas. 
A resolução nº 687/2015, 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL 
permite instalar as usinas 
em condomínios. Sendo 
assim, pessoas físicas e 
jurídicas podem se unir 
para realizar consórcios.

Diariamente o planeta 
recebe uma imensa quanti-
dade de energia provenien-
te da luz solar que pode ser 
melhor aproveitada. As 
estimativas apontam que 
se utilizassem todo o po-
tencial de energia solar em 
escala mundial, seria pos-
sível gerar um percentual 
de energia duas mil vezes 
maior em comparação a 
produção total de todas as 
usinas nucleares, termoe-
létricas e hidrelétricas.

Fonte: Portal Terra

Foto: Banco de Imagens

Mercado global de jeans 
deve atingir 60 bilhões de 

dólares até 2023

Sempre vai haver je-
ans. Eu não me vejo sem 
um jeans no armário, 
você se vê? Quem faz 
a pergunta é Ricardo 
Steinbruch, presiden-
te da Vicunha Têxtil, a 
maior fabricante mundial 
de denim, o tecido usado 
na produção do jeans. 

De acordo com o re-
latório, produzido pela 
editora de vestuário 
just-style.com, este au-
mento equivale a mais 
de 2 milhões de pares 
de jeans vendidos. A 
editora antecipa que o 
mercado de varejo de 
jeans crescerá 4,9% 
nos próximos cinco 
anos, a partir da avalia-
ção deste ano, de 57,30 
bilhões de dólares.

Estima-se que os Es-
tados Unidos mante-
nham sua posição como 
o maior mercado de je-
ans do mundo, seguindo 
pela China em segundo 
lugar. Segundo o re-
latório, quase metade 
da produção de jeans 

da China permanece 
dentro do país, marcan-
do um aumento signifi-
cativo em relação aos 
dados coletados cinco 
anos antes. O site de 
pesquisa estima ainda 
que cerca de 22% dos 
jeans fabricados na Chi-
na são negociados fora 
dos mercados tradicio-
nais de varejo “em troca 
de bens ou serviços, em 
vez de moeda”.

Apesar dos números 
contundentes dos Esta-
dos Unidos e da China, 
o relatório aponta que os 
mercados que mais cres-
cem não são estes. Os 
dados da Just-style.com 

mostram que a América 
do Sul está na liderança 
com uma taxa de cres-
cimento de 12,1%, en-
quanto “o resto do mundo 
deve aumentar em 19,7% 
durante o período.

Em um comunicado 
à imprensa, o autor do 
relatório disse que o 
mercado global de jeans 
se beneficia de sua po-
sição única como uma 
categoria que supera as 
tendências, permitindo 
que os consumidores 
comprem qualquer estilo 
de jeans que prefiram 
sem “estar fora de sin-
tonia com a moda”.
Fonte: Fashion Network

Foto: Banco de Imagens

Um novo relatório prevê um forte crescimento parti-
cularmente nos mercados em desenvolvimento

Direito do 
Trabalho não 

anda para trás
João Baptista 

Herkenhoff
 
O Direito do Trabalho 

sempre anda para a 
frente.

Não se conhecem retro-
cessos em nenhum pais.

A contínua ampliação 
dos direitos trabalhistas de-
corre de uma lei natural.

O Fascismo torturou, 
assassinou os oposito-
res, calou a imprensa, 
mas não reduziu os di-
reitos trabalhistas. As 
conquistas laborais ultra-
passaram o Fascismo.

Na sua sanha de expul-
sar do Direito brasileiro 
a proteção do trabalha-
dor, não se estranhe que 
esteja na mente dos la-
borcidas (neologismo 
apropriado – assassinos 
do trabalho) a revogação 
da Lei Áurea, assinada 
pela Princesa Isabel em 
13 de maio de 1888.

Certos princípios su-
plantam os atores políti-
cos que se encontravam 
em cena, quando o prin-
cípio foi consagrado. O 
eventual titular do Poder 
passa porque o Poder é, 
por natureza, passageiro. 
O princípio, a idéia, a cau-
sa permanece porque a 
História se constrói atra-
vés das gerações.

Iludem-se os que su-
põem que a consciência 
do povo esteja adorme-
cida. Nem a lavagem 
cerebral, realizada diutur-
namente pelos grandes 
meios de comunicação, 
tem o poder de aniquilar 
a sede de Justica Social 
do povo brasileiro.

Essa sede de Justica 
não resultou de um mi-

lagre instantâneo. Foi 
fruto de uma caminhada. 
Produziu martires.

Se o voto popular não 
for cassado, a resposta 
ocorrerá.

Os inimigos dos avan-
ços sociais serão recha-
çados.

Os trabalhadores, os 
assalariados constituem a 
maioria. A opinião da maio-
ria pode ser obscurecida 
pela mentira do cotidiano 
colorido. Mas o voto secre-
to dirá como pensa essa 
maioria silenciosa.

O voto secreto do eleitor 
assegura que o empre-
gado vote em desacordo 
com o patrão; a mulher 
em desacordo com ma-
rido machista; o filho em 
oposição ao pai autoritário; 
o pacato lavrador em di-
vergência com o dono da 
terra; o habitante de uma 
vila liberto da orientação 
do chefete político local.

O voto secreto teve na 
coragem de um capixaba 
seu primeiro defensor no 
Brasil  – José de Mello 
Carvalho Muniz Freire. 
Esse pioneiro do voto 
secreto é hoje nome de 
um municipio capixaba – 
Muniz Freire. Com muita 
razão os munizfreirenses 
orgulham-se do nome de 
sua cidade e do gentilico 
correspondente.

Viva Muniz Freire! Viva o 
voto secreto! Viva o Direito 
do Trabalho! Viva a Justi-
ça! Abaixo a opressão!

 João Baptista Herke-
nhoff é magistrado apo-
sentado (ES) e escritor. 
Faz palestras por todo o 
Brasil. Email: jbpherke-
nhoff@gmail.com

Site: www.palestran-
tededireito.com.br

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Processo n° 046/2019, Pregão Pres. nº 019/2019. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual contratação de Micro-
empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP e equiparadas, 
visando a prestação de serviços na confecção de móveis para a 
Secretaria Municipal de Finanças do município de Andrelândia, 
conforme condições e especificações contidas neste TERMO 
DE REFERÊNCIA, parte integrante e inseparável deste edital, 
independente de transcrição. Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 01/04/2019, com início às 08:00 horas. Informações, 
e-mail licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. 
Pregoeira: Aline de A. Rizzi- Andrelândia -MG, 18/03/2019.

Processo n° 047/2019 - Pregão Presencial n° 020/2019
Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de 

microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas para 
fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda 
escolar, conforme condições e especificações contidas no TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO II, parte integrante e inseparável deste 
edital. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 02/04/2019, 
Horário: 08:00 h para credenciamento e abertura dos envelopes. 
Informações: licitacao@andrelandia.mg.gov.br - (35)3325-1432. 
Pregoeira: Aline de A. Rizzi. Andrelândia-MG, 18/03/2019.

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL 
SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL PRI-
VATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA 
COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE 
MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA – Pelo presente 
Edital, torno público em cumprimento ao parágrafo 3º. 
do Artigo 213 da Lei 10.931/2004, que HELENA MARIA 
JUNQUEIRA COSTA, brasileira, casada, do lar, portado-
ra do CPF nº. 150.907.928-95, residente nesta cidade, 
de acordo com a lei referida acima, apresentou nesta 
Serventia toda documentação para RETIFICAÇÃO DE 
ÁREA dos imóveis situados na Zona rural de Pouso Alto 
- MG “Lugar Campo Alegre, Pedro Pires e Taiá”. Os imó-
veis objetos da retificação encontram-se devidamente 
registrados na matrícula nº. 244,5.607 e 28.071 do Livro 
02, de Registro Geral desta Serventia. O requerente, 
acima mencionado, declara que não houve qualquer 
investida em áreas de terrenos vizinhos. Assim, notifico 
o confrontante: LUIS CARLOS CARDOSO DE ABREU, 
inscrito no CPF nº. 658.916.358-87,para contestar o 
pedido de Retificação, sendo que o silêncio do mesmo 
gerará a presunção de anuência com o pedido.  Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço-MG, 
aos 15 de março de 2019. Júlio César Círio Nogueira, 
Oficial Interino do Serviço Registral de Imóveis.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA                                                                                                                                
O OFICIAL INTERINO

JÚLIO CESAR CÍRIO NOGUERA, OFICIAL 
SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL PRI-
VATIVO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA 
COMARCA DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE 
MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA – Pelo presente 
Edital, torno público em cumprimento ao parágrafo 3º. 
do Artigo 213 da Lei 10.931/2004, que AMAURI PINTO 
COSTA, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 
nº. 412.255.626-00, residente na cidade de Itanhandu 
– MG, de acordo com a lei referida acima, apresentou 
nesta Serventia toda documentação para RETIFICA-
ÇÃO DE ÁREA dos imóveis situados na Zona Rural 
de Pouso Alto – MG “Lugar Ressaquinha, Vianinha e 
Fazenda Santa Rita”. Os imóveis objetos de retificação 
encontram-se devidamente registrados na matrícula 
nº. 2.195, 4.237 e 9.962 do Livro 02, de Registro Geral 
desta Serventia. O requerente, acima mencionado, 
declara que não houve qualquer investida em áreas 
de terrenos vizinhos. Assim, notifico o confrontante: 
GENIVAL SOARES DE ARAÚJO, inscrito no CPF nº. 
030.929.417-72, para contestar o pedido de Retificação, 
sendo que o silêncio do mesmo gerará a presunção de 
anuência com o pedido. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de São Lourenço-MG, aos 18 de março de 
2019. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Interino do 
Serviço Registral de Imóveis.

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA                                                                                                                                
O OFICIAL INTERINO

CONVOCAÇÃO
O Ambiente ARA-ACÁ nos termos regimentais (art. 13) con-
voca a 10ª Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 
06 de abril de 2019, às 14h30min, em primeira convocação 
ou em segunda chamada às 15h com qualquer número de 
participantes, em sua sede na Rua Hermengarda, 59 – Bairro 
Monte Verde – São Lourenço – MG para tratar a seguinte 
Ordem do Dia:
1ª. Relatório de atividades de 2018
2ª. Análise das contas do exercício de 2018
3ª. Apresentação do plano de ação de 2019
4ª. Assuntos gerais
São Lourenço, 20 de março de 2019.

Roberto Urtans                                                                                   
Diretor Presidente.
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São Lourenço e região

Encontro em São Lourenço 
promove o fortalecimento 

turístico do Circuito das Águas
Evento aconteceu na última sexta-feira, dia 15, e contou com a 

presença de representantes do Governo Estadual e Federal

Na última sexta-feira, dia 
15, São Lourenço foi a cidade 
escolhida para sediar o 1º En-
contro Regional de Turismo. 

O evento foi uma realiza-
ção da Prefeitura de São Lou-
renço, através da Secretaria 
de Turismo, com apoio do 
Ministério do Turismo, Se-
cretaria de Turismo de Minas 
Gerais, Circuito das Águas, 
São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau, ACE/CDL e 
atrativos locais.

O encontro aconteceu 
durante todo o dia. Esti-
veram reunidos diversos 
prefeitos, secretários e re-
presentantes das cidades 
que compõem o Circuito das 
Águas, com a participação 
do Secretário de Cultura e 
Turismo do Estado de Minas 
Gerais, Marcelo Matte, de 
representantes do Ministé-
rio de Turismo e do deputa-
do estadual Gustavo Mitre. 

Na parte da manhã, os par-
ticipantes se encontraram na 
Estação do Trem das Águas. 
Na oportunidade houve a 
assinatura do Convênio do 
Circuito das Águas, no qual 
a prefeita de São Lourenço, 
Célia Cavalcanti, foi eleita a 
presidente para o próximo 
biênio. Além de São Louren-
ço, fazem parte do Convênio 
mais 14 cidades: Baependi, 
Cambuquira, Campanha, 
Carmo de Minas, Caxambu, 
Conceição do Rio Verde, Cru-
zília, Dom Viçoso, Jesuânia, 
Lambari, Liberdade, Passa 
Vinte, Soledade de Minas e 
Três Corações.  

Ainda houve uma palestra 
sobre a internacionalização 
do turismo, ministrada pelo 
Coordenador Geral de Admi-
nistração e Diretor de Gestão 
Interna Interino da Embratur, 
Thiago Zanini Godinho.

Na segunda parte do en-
contro, depois do almoço, os 

participantes se encontraram 
no Restaurante Casa Branca, 
dentro do Parque das Águas 
de São Lourenço, para assistir 
a palestra sobre o Programa 
de Desenvolvimento do Turis-
mo, do Ministério do Turismo, 
ministrada pelo Coordenador 
Geral de Planejamento Ter-
ritorial do Turismo, Eduardo 
Claudio Madeira.

Para a prefeita Célia Ca-
valcanti o Encontro foi um 
marco histórico para as cida-
des do Circuito das Águas. 

“Esse encontro foi muito 
importante, não só para São 
Lourenço, como para todas 
as cidades da região. A pre-
sença de tantas autoridades 
é um sinal concreto de que o 
nosso turismo terá um olhar 
diferenciado pelo governo. 
Acredito que o turismo é a 
salvação econômica para a 
região e acredito muito na 
união e, aqui nesse encontro, 
estamos todos juntos para 
promover nossa região”, res-
saltou a prefeita. 

Esta foi a primeira visita 
técnica oficial do Ministério 

e Secretaria do Turismo, que 
escolheram São Lourenço 
por acreditar na força que o 
turismo da região possui. 

Marcelo Matte, Secretá-
rio de Cultura e Turismo de 
Minas, ressaltou a importân-
cia de promover a região e 
prometeu o maior empenho 
pessoal para solucionar as 
demandas que envolvem o 
turismo nas cidades. 

“Para o Estado é muito im-
portante fortalecer o turismo 
no Circuito das Águas, já que 
essa pasta é uma das maio-
res vocações econômicas de 

Minas. E é minha responsa-
bilidade fortalecer o turismo 
em Minas e assim fortalecer 
a geração de emprego e ren-
da no Estado. Acho que aqui 
no Circuito das Águas, te-
mos dois graves problemas: 
acesso e promoção. Temos 
circuitos maravilhosos, cida-
des com potencial fantástico 
e precisamos promover e 
divulgar melhor o que temos, 
além de melhorar os acessos 
das rodovias. Vamos levar 
para Belo Horizonte essas 
demandas e resolver”, afir-
mou o Secretário.

Estiveram presentes autoridades das cidades do Circuito, além de representantes do Governo Estadual e Federal

Foto: Marcio Muniz

Certos usos irracionais
“Os animais são seres irra-

cionais”. Essa foi uma máxima 
cultivada pelos seres humanos 
durante muito tempo como for-
ma de diferenciá-los dos outros 
animais, afirmando que o ho-
mem é o único animal racional. 
Mas, depois dos estudos sobre 
inteligência e outras habilidades 
essa máxima não é uma verdade 
assim tão máxima. Muitos ani-
mais desenvolvem inteligência, 
capacidades cognitivas, e concei-
tos abstratos como demonstrar 
afetos, cuidado, proteção, cari-
nho e sentimentos. Até mesmo 
podem ser muito mais sensíveis e 
perceptíveis aos ambientes e aos 
estados emocionais dos outros. 

E vale pensar: o homem com 
toda a sua razão tem sido razo-
ável? Tem utilizado suas capaci-
dades para criar uma humanida-
de mais equilibrada, coerente, e 
consciente? Bem sabemos que 
razão não envolve só o racional. 
A lógica é apenas uma forma de 
razão. Mas se olharmos somente 
pela lógica racional, podemos 
questionar, temos sido lógicos? 
Até mesmo a lógica está sendo 
trocada por comportamentos e 
hábitos ilógicos. 

Por aí é possível ver de tudo, 
ver pessoas agindo basicamente 
levadas pelos impulsos mate-
riais em busca de prazer que 
pode gerar muito desprazer. Se 
formos avaliar melhor, se o ho-
mem estivesse conectado com o 
próprio instinto compreenderia a 
necessidade de se colocar limi-
tes em favor da preservação da 
vida. E se o homem estivesse 
conectado com a própria nature-
za compreenderia a necessidade 
de se colocar limites em favor 
da preservação do equilíbrio 
biopsicosocioespiritual. Ou seja, 
o papel do instinto funcionaria 
para preservar a vida, o papel 
da cultura funcionaria como for-
ma de instruir, educar e formar 
pessoas conscientes. Instinto, 
natureza e cultura trabalhando 
pela integridade hunana.

Mas, para ter uma idéia, estu-
diosos dizem que o homem vive 
desconectado do próprio instinto 
e para ele não há limites, limites 
para os abusos que ele tem sub-
metido ao corpo, abuso de sen-
sações físicas e emocionais, uso 
de entorpecentes, tudo aquilo 
que vem causando malefícios à 
saúde integral. Por exemplo, um 
pássaro ao experimentar algum 
alimento em desacordo, tóxico, 
logo o abandona, pois o instinto 
mostra que poderá levá-lo à mor-
te. Mas o homem, ao contrário, 
desconectado do instinto segue 
utilizando tóxicos, seja através 
de alimentos com agrotóxicos, 
seja através de cosméticos e 
uma série de produtos químicos 
não naturais e prejudiciais, seja 
explicitamente através de uso 
indiscriminado de remédios e 
pior ainda através de drogas. 
Isso existe, devido também a 
uma desconexão da cultura de 
valores humanitários, e valores 
da natureza consciente. 

São os usos. A desconexão. 
A dissociação. Usos ilógicos. 
Usos irracionais. Usos nada ra-
zoáveis. E se um dia acreditou-
se que os homens são animais 
racionais e os outros animais 
são seres irracionais este pen-
samento fez o homem achar 
que era uma raça privilegiada e 
superior. Um certo egocentrismo 
humano de achar que é o centro 
do universo e que tudo o mais 
existe para satisfazê-lo. 

Animais existem para servir 
ao homem? E tal lógica se per-
petuou ao ponto da relação do 
homem com o animal ser pau-
tada na exploração e na relação 
mercadológica. O homem produz 
animais, o homem cria animais 
para trabalhar para ele, o ho-
mem cuida da saúde do animal 
para vendê-lo ao consumo. O 
homem consome animais, usa 
animais. Para inúmeros fins. 
Desconhecemos muitos dos fins. 
Nem temos noção do quanto os 

animais são explorados. Nem 
proporção. As pessoas também 
tem animais de estimação como 
forma de satisfazer as carências 
emocionais, na maioria das ve-
zes isso é bem inconsciente. É 
verdade que não é sempre assim 
e nem se pode generalizar, o 
movimento de uma lógica correta 
e amorosa para com os animais 
existe e é forte. Mas, é preciso 
ver que o velho ainda existe e 
que precisa ser potencialmente 
transformado. 

Existe! O homem tem privi-
legiado ter animais de estima-
ção em detrimento de relações 
humanas. Talvez porque em 
decorrência do uso, o animal 
no lugar de objeto, não fala, 
não expressa opiniões, não 
incomoda, pois se incomodar é 
mais fácil controlá-lo. Ou mesmo 
desfazer-se dele quando neces-
sário. Isso é possível na relação 
com coisas. Coisas podem ser 
descartadas quando não servem 
mais. E mesmo assim o animal 
nunca substituirá a relação que 
se faz necessária ser estabele-
cida entre humanos. De outra 
forma, um animal quando tratado 
em sua dignidade pode ser um 
bom amigo, um bom parceiro, 
um companheiro, é o caso de 
animais que verdadeiramente 
são de estimação, não que são 
tratados como humanos, isso 
nunca, mas porque são estima-
dos, são tratados como iguais 
em direito de dignidade. 

Apesar de toda a quebra de 
paradigmas, a crença é arraiga-
da e até as intenções elevadas 
podem estar contaminadas por 
esta visão de uso e posse, de 
mercado, de exploração. Es-
ses dias eu estava lendo uma 
matéria sobre gatos onde se 
dizia que os gatos são seres 
especiais, capazes de purificar 
energeticamente o ambiente. 
Até aí tudo bem, porque os gatos 
são realmente incríveis, dóceis, 
amorosos, bons companheiros, 
ótimas companhias. Mas o que 
chamou a atenção foi a reco-
mendação: se morar mais de 
uma pessoa na casa o ideal é 
possuir mais de um gato para 
que a carga energética negativa 
gerada seja distribuída. Então 
pensei: legal não sobrecarregar, 
mas não seria melhor buscar em 
primeiro lugar cultivar um am-
biente saudável, com relações 
amorosas para uma atmosfera 
leve para que o próprio animal 
possa usufruir desta atmosfera 
sem precisar ter que servir de 
uso como purificador? 

Se queremos trazer digni-
dade para a vida na Terra pre-
cisamos ultrapassar essa visão 
de uso como coisa, exploração 
e mercado. O animal não existe 
para ser usado. Ele existe e 
precisa ser respeitado, viver 
sua vida de bicho e até mesmo 
pode contribuir e auxiliar o ho-
mem, mas não numa lógica de 
ser inferior, irracional e objeto, 
onde ele não será descartado 
porque não serve mais, não será 
abatido para consumo, não será 
explorado para trabalho sofrido, 
não será aviltado por demandas 
emocionais humanas, não será 
abandonado, não será coisifica-
do. Nem será humano. É bicho 
convivendo no planeta, tem 
fome, tem frio, sente e precisa 
de amor. Precisa ser bicho!

Ana Terra Oliveira é moradora 
de São Lourenço, Psicóloga, Es-
critora e Contadora de Histórias. 

Ane Souza, Gestora do Circuito das Águas

Deputado Estadual Gustavo Mitre também participou do Encontro Secretário de Cultura e Turismo de Minas, Marcelo Matte 
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CruzadinhaProcura por serviço 
de dedetização cresce 
quase 60% no Brasil

Os dias de intenso ca-
lor, aliados aos períodos 
de chuva, estão fazendo 
com que a proliferação de 
baratas e de outros insetos, 
como a mosca, aumente 
nesta época do ano.

Por isso a procura de de-
detizadoras está crescendo 
cada vez mais. E em São 
Lourenço não é diferente. 

Os serviços de dedeti-
zação são essenciais para 
garantir o bem-estar e a 
saúde do ser humano, sen-
do capaz de eliminar as 
pragas urbanas, propician-
do um ambiente limpo e 
seguro para convívio. 

É inquestionável a impor-
tância da dedetização, me-
diante a quantidade de pro-
blemas que as pragas podem 
nos trazer. Por isso a melhor 
forma de combatê-los é, sem 
dúvida, a prevenção.

São pragas que em geral 
desenvolvem-se em am-
bientes com lixo e resíduos 
de alimentos onde existam 
alimentos em decomposição 
e umidade entre cascas de 
árvores, pedras, madeira, 
papeis e poeira, enfim, em 
ambientes esquecidos e 
pouco visitados pelo ser 
humano, onde não são in-

comodados, ambientes que 
são encontrados em residên-
cias rurais e urbanas.

Normalmente as pragas 
urbanas se propagam no 
verão, época em que as 
baratas, ratos, mosquitos, 
moscas, cupins, formigas e 
outros são mais vistos. 

A presença de pragas 
transmite uma série de doen-
ças. Os ratos, por exemplo, 
têm alta capacidade de re-
produção e são muito ágeis, 
por isso apresentam alto 
índice de infestação. Esta 
praga é portadora de vírus 
nocivos à saúde humana e 
animal, como, por exemplo, 
a leptospirose, transmitida 
pela sua urina. A leptospirose 

pode levar à morte, por isso 
a importância de combatê-los 
por meio de desratização. 

Há que se ter cuidado 
também com pombos e, em 
São Lourenço, essas aves 
estão dando dor de cabeça 
para muitas pessoas. 

Segundo especialistas, 
nas fezes dos pombos é 
encontrado um fungo que 
causa a Criptococose, sendo 
que o sintoma mais grave 
provocado por essa doença 
é a meningite.

Os seres humanos são 
geralmente contaminados 
através da inalação das fezes 
dessas aves, resultando em 
uma infecção respiratória, 
porém se o indivíduo estiver 

com o sistema imunológico 
fraco, a infecção tende a se 
espalhar pelo sangue cau-
sando danos cerebrais que 
podem levar a morte.

Segundo Márcio Martins 
dos Santos, da Dedetizado-
ra Guimarães, de São Lou-
renço, é recomendado que 
no mínimo, de seis em seis 
meses, pontos comerciais 
que trabalham com alimen-
tos, além de outros pontos 
façam a dedetização. 

“De seis em seis meses 
é o mínimo, mas já trabalho 
aqui em São Lourenço com 
empresas que fazem a de-
detização de mês em mês. 
Isso é necessário porque 
há uma rápida reprodu-
ção dos insetos, pragas. 
Então todo cliente já aviso 
que é mais eficaz fazer a 
manutenção todo mês. Já 
em residências, acho que 
é importante fazer uma 
vez por ano, pelo menos, 
l impezas nas caixas de 
esgoto, nos cômodos da 
casa, inclusive também 
fazer a limpeza das caixas 
d’água. Acredito que fazer a 
dedetização e as limpezas 
é muito importante para a 
saúde e qualidade de vida”, 
ressalta Márcio. 

Motivo seria o aumento da proliferação  de baratas 
e insetos nessa época do ano

Serviço de dedetização está sendo cada vez mais procurado

Foto: Banco de Imagens

Brasil tem o segundo maior 
mercado pet do mundo

O mercado brasileiro de 
produtos para animais de es-
timação continua mostrando 
seu fôlego, mesmo frente à 
crise financeira do país nos 
últimos anos. Em 2018, o 
setor movimentou mais de R$ 
20 bilhões, 9,8% a mais que 
em 2017. Com isso, o Brasil 
se tornou o segundo maior 
mercado global de produtos 
pet, com 6,4% de participação, 
ultrapassando o Reino Unido 
(6,1%) pela primeira vez. Em 
primeiro lugar estão os Esta-
dos Unidos, com 50%.

Segundo relatório da Eu-
romonitor, a mudança no estilo 
de vida da sociedade tem im-
pacto direto nestes resultados. 
Com o aumento no número 
de lares com uma só pessoa, 
taxas de natalidade em queda 
e famílias tendo filhos cada vez 
mais tarde, os pets se tornaram 
uma opção de companhia. “O 
tratamento do animal como 
membro da família impulsiona 
o crescimento do mercado 
em volume e, de forma mais 
acelerada, em faturamento à 
medida que os consumidores 
elegem produtos premium 
e investem mais na saúde 
e bem-estar do animal”, 
explica Caroline Kurzwell, 
analista da Euromonitor.

A boa aceitação pelos 
consumidores é uma ten-
dência tanto no setor de 
serviços, como pet shop e 
hotelzinho, quanto no de 
varejo, que engloba rações, 
gaiolas e produtos de higie-

ne, entre outros.
A consolidação do setor se 

deu, em especial, nos últimos 
três anos, com o crescimento 
do interesse de fundos de 
investimentos e também de 
investidores individuais. “No 
Brasil, existem setores que 
são sempre campeões, pouco 
afetados por crises, como o 
de cosméticos e o de saúde. 
A nova aposta foi o mercado 
pet”, conta Ana Paula Tozzi, 
CEO da AGR Consultores 
que há três anos é palestrante 
da Pets South America, feira 
que reúne empreendedores 
do ramo e aponta tendências 
para o setor.

A aposta não foi em vão. 
Segundo Tozzi, antes da 
crise, quando houve uma ex-
plosão de consumo no país, o 

setor deu os primeiros sinais 
de que era promissor. A crise 
veio e a análise foi de que 
ele não sofreria os mesmos 
impactos de outras frentes 
de varejo, pois havia espaço 
para crescer graças a uma 
demanda ainda reprimida por 
produtos diferenciados. 

Segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de 
Estimação (ABINPET), pet 
food (alimentos para ani-
mais) representa 67,3% do 
faturamento do setor. Em 
seguida, estão os segmen-
tos de serviços, como banho 
e tosa, com 16,8%; pet care 
(equipamentos, acessórios e 
produtos de beleza) no ter-
ceiro lugar, com 8,1% e pet 
vet (produtos veterinários) 

em quarto lugar, com 7,8%. 
“A variedade de produtos 
com diferentes faixas de 
preços viabiliza e facilita a 
compra. Grandes redes tam-
bém parcelam o pagamento 
no cartão, o que permite a 
compra de maior quantidade 
de itens”, explica Fernanda.

No Brasil, há mais de 
132,4 milhões de animais de 
estimação, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Calcula-se que os lares bra-
sileiros possuam mais de 52 
milhões de cães, mais de 37 
milhões de aves, 22 milhões 
de felinos e 18 milhões de 
peixes. Entre os animais de 
estimação exóticos e menos 
populares estão répteis, an-
fíbios e invertebrados.

Setor faturou R$ 20 bilhões em 2018 e deve continuar crescendo em 2019

Cuidado com os pets tem crescido cada vez mais

Foto: Banco de Imagens


