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ChamadasAtendimento à saúde mental poderá 
ter uma nova diretriz no Brasil

A Escola do Legislativo da 
Câmara de São Lourenço vai 
dar início, hoje, dia 20,  a mais 
uma edição do Parlamento 
Jovem. Com foco na forma-
ção política, o projeto permite 
que estudantes do Ensino 
Médio elaborem propostas de 
mudança para a sociedade 
e as entreguem para os de-
putados estaduais, os quais 
poderão transformar essas 
ideias em leis de verdade, 
como já aconteceu em anos 
anteriores.  O Lançamento 
Oficial contará com a pre-
sença de autoridades locais 
e com uma palestra da Prof. 
Doutora (UFMG – Belo Hori-
zonte) Maria Nazareth Fonse-
ca, cuja área de pesquisa é a 
Literatura Comparada. 

O evento será às 16h na 
sede da Câmara Municipal 
(Al. Dr. Gabriel Avair, 58). 
A entrada na abertura do 

projeto é franca e aberta 
ao público em geral. Esta 
será a primeira oficina do 
ano do Parlamento Jovem. 
Para convidar os estudan-
tes, a Escola do Legislativo 
visitou as instituições de 
ensino públicas e particu-
lares da cidade. 

Atualmente, o PJ é de-
senvolvido em mais de cem 
cidades de Minas Gerais. Na 
Câmara de São Lourenço, 
acontecerá pela quinta vez. 
Os estudantes irão participar 
de quinze oficinas sobre po-
lítica e o tema do ano, “Dis-
criminação Étnico Racial”. 
Depois terão a oportunidade 
de legislar. Os jovens irão se 
sentar nos lugares dos vere-
adores e deputados e, como 
tais, votarão nas propostas 
que mais contribuírem com 
uma mudança positiva na 
sociedade. 

Projeto Parlamento Jovem de Minas 
será lançado em São Lourenço
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O governo federal, através 
da Coordenação-Geral de 
Saúde Mental, Álcool e Ou-
tras Drogas, do Ministério da 
Saúde, lançou em fevereiro a 
Nota Técnica
nº 11/2019, que coloca em 
prática uma nova política de 
atendimento à saúde mental 
no Brasil.
 Entre outros pontos, a nova 
carta prevê a inserção dos 
hospitais psiquiátricos e co-
munidade terapêuticas, em 
suas práticas de asilamento 
como pertencentes a RAPS, 
e o financiamento para com-
pra de máquina de eletrocho-
ques. Baseada em portarias 
e resoluções publicadas en-
tre outubro de 2017 e agosto 
de 2018, a “nota técnica” 
chegou a ser divulgada no 
site do Ministério da Saúde, 
entretanto, criticado por es-
pecialistas, o texto foi retirado 
do ar dois dias depois.
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Evento acontecerá hoje, às 16h, na Câmara Municipal

Opinião: Henrique Selva Manara                           
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O Verdadeiro Papel dos Líderes
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Foto: Arquivo/Centro Cultural do Ministério da Saúde

Ministério da Saúde divulgou em fevereiro documento que organiza mudanças 
feitas entre 2017 e 2018, mas alguns pontos ainda serão modificados
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Atos e Gerais

Brasil anuncia fim dos 
vistos para turistas dos 

Estados Unidos, Austrália, 
Canadá e Japão

A isenção de vistos para 
cidadãos americanos, aus-
tralianos, canadenses e 
japoneses que desejam 
conhecer o Brasil, bandeira 
histórica do setor turístico, 
já é uma realidade. O De-
creto 9.7311 com a medida 
foi publicado em Edição Ex-
tra do Diário Oficial dessa 
segunda-feira (18) e passa 
a valer em 90 dias. Assim, 
viajantes dos quatro países 
considerados estratégicos 
poderão entrar no país, a 
partir de 17 de junho, sem a 
necessidade do documen-
to. O decreto foi assinado 
pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, e 
pelos ministros do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, 
da Justiça, Sérgio Moro, e 
das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo.

O Decreto apresentado 
pelo Ministério do Turismo 
tem como objetivo ampliar 
o número de turistas estran-
geiros no país.  De acordo 
com o texto, o benefício 
contempla visitantes que 
possuem passaporte váli-
do com viagens para fins 
de turismo de lazer e de 
negócios, realização de 
atividades artísticas ou des-
portivas ou em situações 
excepcionais por interesse 
nacional. A iniciativa é válida 
também para turistas em 
trânsito no Brasil.

“Este é um dia histórico 
para o turismo brasileiro 
e temos a certeza de que 
ele representa a mudança 
no patamar do país entre 
os grandes destinos turís-
ticos mundiais. Nosso setor 
reúne todas as condições 
para contribuir com o cres-
cimento econômico do país 
por meio da geração de 
emprego e renda e em bre-
ve teremos bons resultados 
para apresentar”, afirmou o 
ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro Antônio.

A estadia pode ser de até 
90 dias, prorrogável pelo 
mesmo período, desde que 
não ultrapasse 180 dias, a 
cada 12 meses, contados 
a partir da data da primeira 
entrada no País. Caso ultra-
passem o prazo estipulado, 

o visitante estará ilegal e 
sujeito as medidas cabíveis 
do governo brasileiro.

MEDIDA INÉDITA - Os 
quatro países beneficiados 
com a isenção de visto 
nesta segunda-feira fize-
ram parte de um projeto 
piloto iniciado em 2017 que 
implantou o visto eletrôni-
co para quem desejasse 
visitar o Brasil. Segundo 
a Organização Mundial 
do Turismo (OMT), medi-
das de facilitação de visto 
podem ampliar em 25% o 
fluxo de turistas nos países 
que adotam a prática.

No Brasil, os resultados 
foram ainda melhores. Em 
apenas um ano de funcio-
namento do visto eletrônico 
houve aumento de 35,23% 
nas emissões de vistos 
(eletrônicos e tradicionais), 
considerando o fluxo dos 
quatro países contempla-
dos. Se esses vistos se 
converterem em viagem, a 
expectativa é de um impac-
to total de US$ 1 bilhão na 
economia brasileira.

A presidente da Embra-
tur, Teté Bezerra, destaca 
a importância da isenção 
para o aumento do fluxo 
turístico no Brasil. “A faci-
litação desburocratiza pro-
cessos e acompanha uma 
tendência de mercado que 
atesta que, cada vez mais, 
os turistas internacionais 
têm procurado destinos 
mais acessíveis. Essa é 
uma das prioridades do 
governo brasileiro, pois 
estudos comprovam que 
deverá haver mais turistas, 
mais receitas e empregos 
no País. Toda a cadeia tu-
rística ganha”, declarou.

A expectativa do Ministério 
do Turismo é de que a medi-
da contribua para que o país 
atinja a marca de 12 milhões 
de visitantes estrangeiros 
até 2022 contra os atuais 6, 
6 milhões. A meta estabe-
lecida pelo Plano Nacional 
de Turismo 2018-2022 tem 
como objetivo reduzir o dé-
ficit cambial do setor que, 
apenas em 2017, ficou em 
US$ 13,2 bilhões.

 Fonte: Ministério do 
Turismo

Decreto apresentado pelo MTur e assinado 
pelo presidente da República, Jair Bolsona-
ro, entra em vigor em 90 dias e deve aumen-
tar presença de turistas estrangeiros no país

Atendimento à saúde 
mental poderá ter uma 
nova diretriz no Brasil

O governo federal, atra-
vés da Coordenação-Geral 
de Saúde Mental, Álcool e 
Outras Drogas, do Minis-
tério da Saúde, lançou em 
fevereiro a Nota Técnica

nº 11/2019, que coloca 
em prática uma nova políti-
ca de atendimento à saúde 
mental no Brasil.

 Entre outros pontos, a 
nova carta prevê a inserção 
dos hospitais psiquiátricos 
e comunidade terapêuticas, 
em suas práticas de asila-
mento como pertencentes 
a RAPS, e o financiamento 
para compra de máquina 
de eletrochoques. Baseada 
em portarias e resoluções 
publicadas entre outubro 
de 2017 e agosto de 2018, 
a “nota técnica” chegou a 
ser divulgada no site do 
Ministério da Saúde, entre-
tanto, criticado por especia-
listas, o texto foi retirado do 
ar dois dias depois.

O ministério afirmou que 
o texto ainda não está 
pronto. Segundo a pasta, 
a “nota técnica” está em 
consulta interna no SEI 
(Sistema Eletrônico de 
Informações) para receber 
contribuições de servidores 
do ministério e de outros 
órgãos, como o Conass 
(Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde) e 
o Conasems (Conselho 
Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde).

Depois de chegar à ver-
são final, o documento 
ainda precisa ser aprovado 
pela diretoria da área e pela 
secretaria. Não há uma 
data prevista para conclu-
são e implementação.

Os principais itens em 
consulta interna no minis-
tério são:

Inclusão dos hospitais 
psiquiátricos nas Redes 
de Atenção Psicossocial 
(Raps); Financiamento 
para compra de aparelhos 
de eletroconvulsoterapia, 
mais conhecidos como ele-
trochoque; Possibilidade de 
internação de crianças e 
adolescentes e Abstinên-
cia como uma das opções 
da política de atenção às 
drogas.

Segundo a nota técnica, 
a abstinência — na qual o 
usuário larga por completo 
o contato com as substân-
cias — passa a ser uma 
das estratégias da políti-
ca de atenção às drogas, 
assim como a redução de 
danos, que era enfatizada 
anteriormente. Nesta úl-
tima, busca-se encontrar 
soluções que sejam menos 
prejudiciais à saúde das 
pessoas: trocar o crack por 
um cigarro, por exemplo.

Com o anúncio várias 
manifestações conta a di-
retriz estão sendo feitas, já 
que há anos, os governos 
promovem o fechamento 
dos hospitais psiquiátri-
cos e a criação de leitos 
em hospitais gerais para 
pacientes com sofrimento 
psíquico.

No carnaval do Rio de Ja-
neiro, por exemplo, houve 
o  Coletivo Carnavalesco 
e Ponto de Cultura Tá Pi-
rando, Pirado, Pirou! Que 
é um bloco formado por 
usuários e profissionais 
da rede pública de saúde 
mental do Rio de Janeiro, 
familiares dos usuários e 
simpatizantes da causa de 
uma sociedade sem mani-
cômios.

A presença de profissio-
nais e médicos no desfile 
deste ano visou chamar a 
atenção da sociedade para 
as novas diretrizes comuni-
cadas pelo governo.

Para o Psicanalista e 
trabalhador da Rede de 
Saúde Mental (CAPS) de 
São Lourenço, Rafael  Frei-
tas, a nova diretriz é um 
retrocesso a toda política 
da reforma psiquiátrica. 
“Portanto, é de extrema 
importância conhecer e 
estar consciente de todo 
o processo de construção 
da política da Reforma Psi-
quiátrica Brasileira, no que 
era anterior a ela e o que 
se produziu e produz de 
melhores perspectivas de 
vida a quem dela depende. 
A reforma brasileira, que 
tem como referência a Re-
forma Psiquiátrica Italiana, 
em seu precursor o médico 
psiquiatra Franco Basa-

glia, no Brasil constituiu-se 
em um movimento político 
social realizado e susten-
tado por trabalhadores de 
saúde mental, pacientes e 
familiares que assumiram 
seu papel de militância por 
um causa cujo objetivo o 
fechamento dos manicô-
mios, lugares e tortura, 
destituição de direitos civis 
e destruição de subjetivi-
dades, substituindo-os por 
serviços de caráter comu-
nitário, aberto, inserido no 
território em que habita 
seus usuários, e numa 
lógica em que o usuário 
não é tomado como mero 
objeto de práticas médico 
institucionais, mas agente 
ativo, participante na cons-
trução de seu processo de 
cura. Lógica então em que 
passa a ser o protagonista, 
a ter valor sua posição/opi-
nião sobre seu tratamento, 
sendo acolhido respeitado 
como sujeito singular.

Portanto, a “nova saúde 
mental” como nomeada a 
nota do governo traz de 
volta o que há de mais 
retrógrado nas práticas de 
saúde mental, pautada por 
princípios manicomiais, 
de exclusão e privação 
de direitos e cidadania 
dos que sofrem de grave 
e persistente transtorno 
mental, desconstruindo 
uma importante política 
que vem sendo construída 
há 30 anos, embasada em 
processos científicos, his-
tóricos, políticos, sociais, 
culturais e sanitário, em 
que na prática colaborar 
pra que os usuários desses 
serviços possam ser resta-
belecidos e mantidos nos 
espaços de trocas sociais, 
nos espaços da cidade, e 
não mais ter de viver isola-
do ou recluso.

Contudo, tem-se que a 
reforma é contínua e há de 
estar sempre pronta pra 
lutar contra os retrocessos, 
através de seus agentes e 
de toda comunidade brasi-
leira que tem por intenção 
uma prática de saúde men-
tal digna e respeitosa àque-
les que dela precisarem”, 
esclarece o Psicanalista. 

Ministério da Saúde divulgou em fevereiro 
documento que organiza mudanças feitas entre 2017 
e 2018, mas alguns pontos ainda serão modificados

A importância da 
decoração de interiores 
para a qualidade de vida

A decoração de interiores 
ainda é vista como algo su-
pérfluo e destinado apenas 
para pessoas que possuem 
muito dinheiro. Mas engana-
se quem pensa assim. A 
preocupação com a deco-
ração de interiores vai além 
de apresentar um ambiente 
bonito e pode impactar di-
retamente na qualidade de 
vida das pessoas.

Nos anos 80, a decoração 
ainda estava na lista dos 
itens desnecessários. Hoje 
sabe-se que o bom apro-
veitamento dos ambientes 
é essencial para ampliar o 
bem-estar e a produtivida-
de das pessoas. Um bom 
projeto de interiores não 
pensa apenas na beleza 
do espaço, mas propor-
ciona que cada ambiente 
seja desfrutado ao máximo, 
aliando design, conforto e 

praticidade.
Organização

Um ambiente bem pensa-
do nos permite uma maior 
organização, principalmente 
quando incorporamos ar-
mários e estantes na deco-
ração. Quando nossa casa 
está bem harmonizada e 
organizada, não temos difi-
culdades para encontrar o 
que buscamos.

Por exemplo, um armário 
planejado em nosso quarto 
facilita a organização de 
nossas roupas e objetos 
pessoais. Na prática, esta or-
ganização vai poupar tempo, 
reduzir o estresse e permitir 
que possamos usar mais 
as peças do nosso guarda-
roupa. O mesmo vale para 
outros cômodos da casa, 
como cozinha, lavanderia, 
home office, entre outros.

Prazer em receber

Num mundo onde tudo é 
muito acelerado, o prazer de 
se relacionar bem com sua 
própria casa já gera um con-
forto que se reflete na forma 
em que nos relacionamos 
com os amigos e familiares. 
Uma casa bem planejada 
e que traga a nossa per-
sonalidade nos detalhes é 
um convite ao convívio com 
quem a gente gosta.

Por isso é tão importante 
pensar os espaços, sobre-
tudo aqueles voltados para 
a convivência, como é o 
caso das salas, varandas e 
espaços externos. Móveis, 
acessórios e acabamen-
tos escolhidos na medida 
certa darão o diferencial 
necessário para tornar os 
ambientes acolhedores e 
confortáveis para moradores 
e visitantes.

Fonte: Casapraviver

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – 2ª VARA CÍVEL – Forum 
“Mário Mascarenhas de Oliveira” – Praça Duque de Caxias – Ala-
meda Acyr Dutra nº 20. São Lourenço/MG. EDITAL DE CITAÇÃO. 
PRAZO: 30 DIAS. O MM. Juiz de Direito faz saber que tramita 
nesta Comarca o seguinte feito: Processo nº 063709074657-8. 
Ação: USUCAPIÃO. Requerente/Polo ativo: ELIZABETH MARIA 
TAIT SON ROLAS. Requeridos/Polo passivo: CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO SÃO LOURENÇO E ESPÓLIO DE ELÍSIO ROLAS. A 
parte autora visa provar a sua posse sobre o IMÓVEL constante de 
um apartamento de nº 705, situado no oitavo pavimento do Edifício 
São Lourenço, na Rua Batista Luzardo nº 123, Bairro Centro, São 
Lourenço/MG, com área construída total de 26,92 m2 (vinte e seis 
e noventa e dois metros quadrados) de fração ideal (18). O terreno 
do qual se destaca a área abaixo descrita e sobre o qual levantado 
o prédio, tem a área de 1.088,00m2, constituído pelos lotes de nºs 
01, 02 e metade do 03, da quadra 73, dentro das seguintes medidas 
e confrontações: começam sua divisas mum ponto da Avenida Dom 
Pedro II, por 27,20 metros linear, seguindo pela avenida até esquina 
com a Rua Batista Luzardo, até a extensão de 40,00 metros linear. 
Pelo presente edital, ficam CITADOS todos os interessados, ausen-
tes, incertos e desconhecidos, possíveis proprietários, e respectivos 
cônjuges, que se encontram em lugar incerto e não sabido, para 
todos os termos da ação supra, e para, querendo contestá-la no 
prazo degal de 15 (quinze) dias, a contar do término da fluência 
deste, sob as penas da lei, advertindo que não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e não possam, no futuro, alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será fixado no lugar de costume e publicado na 
forma da lei. São Lourenço/MG, 02 de outubro de 2018. Eu (Cleber 
Jorge de Araújo), Escrivão Judicial subscrevo. 
Dr. FERNANDO ANTÔNIO JUNQUEIRA, Juiz de Direito 

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

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
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São Lourenço e região

Projeto Parlamento 
Jovem de Minas será 

lançado em São Lourenço
Evento acontecerá hoje, às 16h, na Câmara Municipal

A Escola do Legislativo da 
Câmara de São Lourenço vai dar 
início, hoje, dia 20,  a mais uma 
edição do Parlamento Jovem. 
Com foco na formação política, 
o projeto permite que estudan-
tes do Ensino Médio elaborem 
propostas de mudança para a 
sociedade e as entreguem para 
os deputados estaduais, os 
quais poderão transformar essas 
ideias em leis de verdade, como 
já aconteceu em anos anteriores.  
O Lançamento Oficial contará 
com a presença de autoridades 
locais e com uma palestra da 
Prof. Doutora (UFMG – Belo 
Horizonte) Maria Nazareth Fon-
seca, cuja área de pesquisa é a 
Literatura Comparada. 

O evento será às 16h na 
sede da Câmara Municipal (Al. 
Dr. Gabriel Avair, 58). A entrada 
na abertura do projeto é franca 
e aberta ao público em geral. 
Esta será a primeira oficina 
do ano do Parlamento Jovem. 
Para convidar os estudantes, a 
Escola do Legislativo visitou as 
instituições de ensino públicas 

e particulares da cidade. 
Atualmente, o PJ é desenvol-

vido em mais de cem cidades de 
Minas Gerais. Na Câmara de São 
Lourenço, acontecerá pela quinta 
vez. Os estudantes irão participar 
de quinze oficinas sobre política 
e o tema do ano, “Discriminação 
Étnico Racial”. Depois terão a 
oportunidade de legislar. Os jo-
vens irão se sentar nos lugares 
dos vereadores e deputados e, 
como tais, votarão nas propostas 
que mais contribuírem com uma 
mudança positiva na sociedade. 

Até o final do ano, os alunos 
de cada cidade participarão de 
três grandes plenárias: a muni-
cipal, a regional e a estadual. 
Esta última está marcada para 
setembro, no Plenário da As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais, em Belo Horizonte. 
Ao longo desse processo, as 
propostas são redigidas, apro-
vadas e modificadas, o que 
dá aos estudantes uma expe-
riência real de como o Poder 
Legislativo funciona. 

Fonte: CMSL

De acordo com o projeto, o valor poderá ser parcelado de 24 a 120 vezes

Dois irmãos e o Rio Verde
Um Conto das Aguas

(Parte 2, continuação...)

João sentia um peso nas 
suas costas toda vez que retor-
nava do trabalho. Era como se 
sua coluna se desencaixasse, 
como se nadasse contra uma 
correnteza e nunca conseguis-
se sem afastar da margem do 
rio. Seu sonho era de estrada, 
mar e livros. Sempre que podia 
juntava um dinheiro e levava 
Berenice para conhecer uma 
nova cidade. A morte prema-
tura de seus pais fez com que 
João deixasse seu desejo de 
ser escritor numa gaveta para 
outro momento. E essa gaveta 
ficara entreaberta, como se com 
o tempo fosse esquecida. Era 
preciso ganhar a vida, a sua e 
de sua irmã caçula. Não tinham 
tios ou avós que pudessem lhe 
dar um cais. Mas isso já fazia 
15 anos. No quando da ines-
perada despedida, Berenice 
já fazia seus 7 anos, e agora 
alcançara os 22. João, 30. 
Para conseguir pagar todas as 
contas ele procurara o primeiro 
concurso público que lhe pro-
metia uma segurança no dia a 
dia. Se tornou carteiro. Eram 
subidas e descidas, fizesse 
chuva, fizesse sol, João seguia 
seu itinerário sem faltar um dia 
sequer. Sua vida passara a ser 
um ir e vir para levar as men-
sagens do povo. Mensagens, 
contas e encomendas. De vez 
em quando uma criança lhe 
perguntava: “_ Tem carta pra 
rua Jaime Souto Maior, seu 
João?”. Ele com calma e alegre 
olhava sua lista pra ver se era 
o portador de alguma felicidade 
alheia. A vida seguia em bom 
sustento, trabalhava 44 horas 
semanais e conhecia muita 
gente interessante, ou melhor, 
era conhecido de muita gente. 
Todos na cidade conheciam o 
João Poeta. Era conhecido as-
sim, porque sempre aos fins do 
dia, depois de bater seu ponto, 
João seguia para a beirada do 
Rio Verde perto da rodoviária 
e ficava lá conversando com o 
rio.  Tecia versos para os pei-
xes e flores brejeiras. Berenice 
chegava da escola com seus 
coleguinhas e ficavam todos 
ouvindo as histórias do irmão. O 
coelho que se escondia no anel. 
O caramujo que queria ser flor. 
O padre que colhia cogumelos 
azuis. A cada fim de tarde João 
contava uma nova história, uma 
nova rede de acontecimentos 
passava na mente das crian-

ças assim como o rio que lhes 
servia de cenário. O Rio Verde 
era a tela onde João pintava 
cada personagem, o livro que 
se escrevia a cada corrente e 
que se apagava a cada segun-
do, porque suas histórias eram 
efêmeras, nunca eram contadas 
uma segunda vez. Berenice 
se magoava com aquilo, pe-
dia que João as escrevesse, 
queria ouvi-las novamente e 
que mais pessoas pudessem 
conhecê-las. Mas João não 
admitia. Dizia que escritor era 
sonho, e que o que ele fazia era 
a  vida real, fazia historinhas, 
brincadeiras para o entardecer, 
histórias que como o dia a dia 
nunca se repetem. No fundo 
João escondia uma vontade 
imensa de se deixar levar pelas 
palavras. De em vez de carregar 
textos por longas distâncias ser 
carregado por suas próprias 
palavras, chegando a lugares 
onde nunca havia imaginado, 
lugares onde poderia conhecer 
novos caminhos, novas cores, 
novos sons. Mas temia. Tinha 
medo de não conseguir pagar 
suas contas, tinha medo que 
Berenice passasse por faltas. 
Por isso no início do mês, pe-
gava seu salário e a levava a 
um novo lugar, uma  pequena 
cidade, parque, praça ou ca-
choeira. Para dar conta do que 
não conseguia resolver tomava 
uma cachacinha pra esquentar 
as ideias. Não é tudo que se fala 
para os amigos, não é tudo que 
se fala para os irmãos, assim 
pensava João. Com o passar 
dos anos a ausência de si mes-
mo passou a pesar em sua colu-
na. Não lhe era mais suficiente 
uma pequena dose, era preciso 
cada vez mais, e mais. E cada 
vez mais tempo gastava ao lado 
do rio, contando histórias que 
falavam de gritos e silêncios. A 
histórias de ontem não se re-
petiam, cada palavra nova que 
surgia vinha com um amargo 
gosto de um doce que não se 
comeu no devido tempo. João 
olhava Berenice e pensava, “_ 
Nos temos assim, um ao outro, 
aqui e agora.” Mas Berenice já 
crescera há muito, e tinha seus 
próprios caminhos. Lhe pesava 
perceber o descuido de João 
para consigo mesmo. Era pre-
ciso a imprecisão do viver. João 
deveria largar as margens e se 
deixar levar pelo rio de si mes-
mo, era preciso plantar suas 
palavras no tempo, vencendo 
o efêmero correr do rio. 

(continua...)

Vereadores de São Lourenço 
analisam projeto que permite 

parcelar dívidas com o município
Se a medida for aprovada, pagamentos de tributos como o

ISSQN e IPTU, entre outros poderão ser negociados 

A sessão desta segunda-
feira, dia 18, foi marcada pela 
leitura de quatro projetos e o 
debate de requerimentos. Já 
está tramitando na Câmara o 
texto que dispõe sobre o par-
celamento do pagamento de 
tributos ao município, como o 
ISSQN e IPTU (Impostos Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza 
e Predial Territorial Urbano, 
respectivamente), entre outros. 
Assim, os devedores poderão, 
caso a medida seja aprovada, 
negociar seus débitos.

O projeto 2931/2019 foi 
enviado pela Prefeitura de São 
Lourenço. De acordo com o 
texto, o número máximo de 
parcelas vai de 24 a 120, de-
pendendo do valor da dívida do 
contribuinte. O documento será 
apreciado pelas Comissões de 
Legislação, Justiça e Redação 
Final e de Finanças e Orçamen-
to antes de entrar em votação. 
O prazo é de 45 dias.

O vereador Natanael Pauli-
no de Oliveira (PPS), por meio 
do projeto de lei 2930, propõe 
que a Rua F do Loteamento 
Residencial Portal das Águas 
seja denominada de “Alameda 
Roberto Cândido Lopes”. O 
homenageado é de Aiuruoca e 
se mudou ainda criança para 
São Lourenço, onde foi con-
tador e desenvolveu diversos 
trabalhos comunitários.

Já Evaldo José Ambrósio 
(PROS) apresentou o projeto 
de lei 2932, que institui o feria-
do de terça-feira de Carnaval 
no município. De acordo com o 
vereador, o objetivo da medida 

é regulamentar e garantir o 
descanso na data.

Ricardo de Mattos (PMN), 
juntamente de Orlando Gomes 
(PRB), Helson de Jesus Salga-
do (PPS), Isac Ribeiro (PRP), 
Rodrigo Martins de Carvalho 
(PSB) e Waldinei Alves Ferreira 
(PV), propôs uma mudança 
na votação dos requerimen-
tos destinados à Prefeitura, 
com a manifestação apenas 
do proponente. Os demais 
parlamentares poderiam ter 
a palavra somente quando a 
resposta do documento for lida 
em Plenário. O mesmo projeto 
ainda prevê que as sessões 

ordinárias se encerrem, no 
máximo, às 19h.

Durante a sexta reunião 
ordinária do ano, ainda foi 
aprovada, na Ordem do Dia, a 
prestação de contas do municí-
pio no exercício de 2016, sob a 
administração do então prefeito 
José Sacido Barcia Neto.

Requerimento
 Dois requerimentos gera-

ram debates na sessão. Um 
deles é do vereador Waldinei. 
Ele questionou a Prefeitura 
sobre os motivos dos depósitos 
de INSS e Fundo de Garantia 
dos servidores municipais não 

serem efetuados desde outubro 
de 2018. Um adendo de Evaldo 
pergunta ao Poder Executivo 
se a previdência está sendo 
descontada do FPM.

Renato Motta (AVANTE), 
por meio do requerimento 
17/2019, solicitou informa-
ções sobre a quantidade de 
poços artesianos existentes 
no município e a localização 
de cada um deles. Diversos 
vereadores se manifestaram 
sobre o assunto e afirmaram 
que algumas construções no 
centro da cidade estão em 
risco.

Fonte: CMSL

Foto: CMSL
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CruzadinhaFísico e astrônomo 
brasileiro Marcelo Gleiser 
é o vencedor do Prêmio 

Templeton 2019

O físico e astrônomo brasi-
leiro Marcelo Gleiser é o ven-
cedor do Prêmio Templeton 
2019, anunciou a fundação 
responsável pela premiação 
nesta terça-feira (19).

Ele é o primeiro latino-
americano a ganhar o prê-
mio, criado em 1972, e vai 
receber 1,1 milhão de libras 
esterlinas, o equivalente a 
R$ 5,5 milhões. A cerimônia 
de premiação será em 29 de 
maio, em Nova York.

“[Ele é] Um dos princi-
pais proponentes da visão 
que ciência, filosofia e es-
piritualidade são expres-
sões complementares que 
a humanidade precisa para 
abraçar o mistério e explorar 
o desconhecido”, diz Heather 
Templeton Dill, presidente da 
fundação John Templeton, no 
vídeo que anuncia o premia-
do (veja abaixo).

Gleiser tem 60 anos e 
vive atualmente nos Esta-
dos Unidos, onde ensina 
física e astronomia no Dart-
mouth College, em Hano-
ver, New Hampshire.

Ele já teve mais de 100 
artigos revisados e publica-
dos até o momento e pes-
quisas sobre o comporta-
mento de campos quânticos 
e partículas elementares e a 
formação inicial do universo, 
a dinâmica das transições 
de fase, a astrobiologia e as 
novas medidas fundamen-
tais de entropia e comple-
xidade baseadas em teoria 
da informação. Agnóstico, 
seu trabalho se destaca por 
demonstrar que ciência e 
religião não são inimigas.

“A compreensão e a ex-
ploração científica não é ape-
nas sobre a parte material do 
mundo. Minha missão é tra-
zer para a ciência e para os 
interessados na ciência esse 
apego ao mistério. Fazer o 
público entender que ciência 
é apenas mais uma maneira 
de entendermos quem so-
mos”, disse Gleiser no vídeo 
que anuncia o prêmio.

‘A ciência não mata Deus’
“O ateísmo é inconsisten-

te com o método científico”, 
afirmou Gleiser à AFP na 
segunda-feira no Dartmouth 
College da Universidade 
de New Hampshire, onde 
é professor desde 1991. 
“Devemos ter a humildade 
para aceitar que estamos 
cercados de mistério”.

Sobre a teoria religiosa 
de criação da Terra em sete 
dias, Gleiser diz que não há 
inimigos. “Eles consideram 
a ciência como o inimigo, 
porque têm um modo muito 
antiquado de pensar sobre 
ciência e religião, no qual 
todos os cientistas tentam 
matar Deus”, disse.

“A ciência não mata 
Deus”, completa.

Gleiser fundou em 2016 
o ICE (Instituto de Engaja-
mento à Interdisciplinarie-
dade) em Dartmouth, com a 
ideia de promover o diálogo 
construtivo entre as ciências 
naturais e humanas, seja na 
esfera pública ou acadêmi-
cas. O instituto tem apoio da 
fundação John Templeton.

Em 2006, ele apresentou 

a série de 12 episódios ‘Poeira 
das Estrelas’, no Fantástico.

Prêmio Templeton
O prêmio Templeton foi 

criado para “servir como um 
catalisador filantrópico para 
descobertas relacionadas 
às questões mais profundas 
que a humanidade enfrenta”, 
de acordo com a instituição. 
A Fundação apoia pesquisas 
que vão desde a complexi-
dade, evolução e emergên-
cia até a criatividade, perdão 
e livre-arbítrio.

De acordo com a funda-
ção responsável pelo prêmio, 
Gleiser foi o escolhido pelo 
conjunto do seu trabalho que, 
ao longo dos anos, evoluiu 
para a quebra de simetria, 
transições de fase e estabili-
dade de sistemas físicos, con-
ceitos que influenciariam sua 
crítica às “teorias de tudo”.

“O prêmio celebra o tra-
balho de muitos indivíduos 
maravilhosos, incluindo al-
guns dos grandes físicos e 
cientistas de nosso tempo, 
cujas pesquisas exploraram 
questões de significado e 
valor além dos limites tradi-
cionais de suas disciplinas. 
Pensar que um dia eu seria 
incluído em um grupo dis-
tinto, sendo um imigrante 
do Brasil, é inacreditável 
“, disse Gleiser no site do 
Dartmouth College.

Além de Gleiser, a fun-
dação já premiou 48 pes-
soas desde que foi criada 
em 1972. Entre eles estão 
Madre Teresa (1973), Dalai 
Lama (2012) e o Arcebispo 
Desmond Tutu (2013).

Ele é o primeiro latino-americano a ganhar 
o prêmio, criado em 1972, e vai receber 1,1 milhão 
de libras esterlinas, o equivalente a R$ 5,5 milhões. 

‘A ciência não mata Deus’, diz.

Marcelo Gleiser, vencedor do premio Templeton 2019

Foto: Dartmouth College/Eli Burakiae/Divulgação

Piadas

O garoto apanhou da vizinha, e a 
mãe furiosa foi tomar satisfação: Por 

que a senhora bateu no meu filho? Ele 
foi mal-educado, e me chamou de gor-
da. E a senhora acha que vai emagre-

cer batendo nele?

Conversa de casados: Querido, o que 
você prefere? Uma mulher bonita ou 

uma mulher inteligente? Nem uma, nem 
outra. Você sabe que eu só gosto de 

você.

Doutor, como eu faço para emagre-
cer? Basta a senhora mover a cabeça 
da esquerda para a direita e da direita 
para a esquerda. Quantas vezes, dou-

tor? Todas as vezes que lhe oferecerem 
comida.

O Verdadeiro 
Papel dos Líderes

Além de todo aspecto 
técnico, gerir pessoas é uma 
das principais tarefas que 
cabe ao gestor que respon-
de pelas áreas de apoio de 
uma Instituição de Saúde. 
Principalmente porque este 
gestor é responsável por uma 
enorme operação minuciosa 
de abastecimento de roupas, 
alimentos, insumos e pela 
qualidade do atendimento 
das várias portas de entrada 
e pela higienização e coleta 
de resíduos sólidos de toda 
a Instituição.

Quando falo em liderança 
não estou me referindo so-
mente ao gestor de hotelaria 
e sim a todas outras médias 
chefias como encarregados, 
supervisores, coordenadores 
e líderes. Em época em que 
a mão de obra operacional 
qualificada está tão escassa, 
estas posições podem ser 
seguramente a diferença 
entre equipes motivadas e 
desmotivadas.

Quando estes não es-
tão totalmente envolvidos e 
entusiasmados com as ativi-
dades que essas pessoas e 
sua gestão contemplam, es-
tas lideranças poderão servir 
apenas para desmotivá-las. 
Servir de modelo já deveria 
ser grande parte de sua 
atribuição, pois para muitos 
colaboradores, toda a em-
presa se resume no “chefe”. 
Ou seja, aquilo que a lide-
rança imediata faz e pensa 
(seja isso bom ou ruim) é 
traduzido para a equipe de 
base como a opinião oficial 
da empresa como um todo.

Assegurar a qualidade no 
ambiente de trabalho é outra 
atribuição importantíssima 
que os líderes não podem 
se furtar.

Gostaria de destacar 
aqui três pontos que favo-
recem estas ações:

1. Significado 
e Pertencimento.

Colaboradores que não 
enxergam significado em 
seu trabalho, seja em qual-
quer posição que ocupem, 
tendem a produzir menos 
e pior.  Gastar  tempo e 
energia pensando em como 
fazer o mínimo necessário 
pode não ser algo raro de 
encontrar nas equipes.

O papel da liderança ime-
diata é também fundamental 
neste aspecto. Portanto, 
quando a liderança não en-
tende a contribuição estra-
tégica de seu setor no todo, 
comunica para toda a equipe 
de uma forma automática, 
que aquela atividade não é 
importante. O mesmo ocorre 
quando há entusiasmo em re-
lação a encontrar significado 
em sua atuação.

Apoiar a equipe em en-
contrar “significado” pode 
resultar em um sentimento 
de pertencimento àquela 
equipe de trabalho e à or-
ganização como um todo 
e finalmente, pode permitir 
sensibilizar os colaborado-
res a uma atitude mais hos-
pitaleira e humana dentro da 
execução de suas tarefas.

2. Reconhecimento.
Ter um sistema de com-

pensação voltado para o 
acerto favorece a compreen-
são das pessoas da equipe 
sobre aquilo que se espera 
delas. Não estou me referin-
do à compensação financeira 
somente. Não reconhecer, 

por exemplo, a boa atitude 
do colaborador no cotidiano, 
poderá minar essas ações 
destes mesmos colaborado-
res em longo prazo.

Muitas vezes, o colabora-
dor que se destaca, quando 
não encontra suporte da 
liderança e da organiza-
ção, pode ser pressionado 
e compelido pelos outros 
colaboradores (que não pra-
ticam estas ações) a mudar 
de comportamento. Ou seja, 
o reconhecimento pode ser 
fruto de uma política de Re-
cursos Humanos (de forma 
padronizada e estruturada 
em que todos os colabora-
dores compreendem como 
podem alcançá-los) assim 
como existem as ações de 
reconhecimento (elogios pela 
boa realização da tarefa) pela 
liderança imediata no formato 
de feedback diário.

3. Contribuição.
A percepção daquilo que 

tem por trás da execução da 
tarefa em termos de contri-
buição para a comunidade, 
paciente ou familiar, tem 
uma força enorme para a 
motivação da equipe. Talvez 
seja mais fácil demonstrar 
para um cirurgião ou à equi-
pe assistencial a importância 
que tiveram no cuidado ou 
na cura de um determinado 
paciente. A distância destes 
para com este paciente é 
pequena e sua relação é es-
treita. E para as equipes de 
apoio? A percepção de que 
as distâncias são enormes 
para quem está dentro de 
uma tarefa rotineira em outro 
processo pode afetar profun-
damente as ações positivas 
que desejamos.

Quão distante está a 
auxil iar de higiene, que 
higieniza o vaso sanitário 
do paciente de toda a sua 
responsabilidade técnica 
sobre os resul tados do 
controle de infecção hospi-
talar? E quanto ao colabo-
rador da lavanderia? Será 
que tem realmente ideia 
da importância do enxoval 
para o conforto e para a as-
sistência? As copeiras com-
preendem seu papel quanto 
à alimentação do paciente? 
E os seguranças quanto ao 
controle de acesso?

Tarefas importantíssi-
mas que passam invisíveis 
aos olhos de grande parte 
das pessoas da organi-
zação que não usufruem 
destes serviços.

A percepção sobre o 
quanto a tarefa de cada um 
resulta ao cliente final ou a 
organização como um todo, 
agregará muito valor a qua-
lidade da prestação de ser-
viços. A liderança, portanto, 
deve tornar tudo isso visível, 
aproximando as tarefas de 
seus resultados.

Sobre Marcelo Boeger: 
Administrador de empresas 
e Mestre em Gestão da 
Hospitalidade pela Univer-
sidade Anhembi Morumbi 
e Mestre em Planejamento 
Ambiental pela Universi-
dade Ibero Americana. É 
o atual Presidente da So-
ciedade Latino Americana 
de Hotelaria Hospitalar e 
coordenador e professor 
do curso de Especialização 
de Hotelaria Hospitalar do 
Hospital Albert Einstein e 
professor de MBA em Ges-
tão da Saúde e MBA em In-
fecção Hospitalar (INESP). 
Atua como consultor pela 
Hospitalidade Consultoria.


