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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 estudantes 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 Fonseca, 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 desenvolvido 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 jovens irão se
sentar nos lugares dos vereadores e deputados e, como
tais, votarão nas propostas
que mais contribuírem com
uma mudança positiva na
sociedade.
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Vagas abertas no SINE
São Lourenço
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS - (Itanhandu)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Masculino/Feminino - Vaga Exclusiva para
Deficientes - Com Laudo Médico - CID
COZINHEIRO (A) DE RESTAURANTE
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO
(DESIGNER GRÁFICO)

MOTORISTA DE CARGA A FRETE
Masculino/Feminino - Habilitação C e Veículo
OPERADOR (A) DE CAIXA
Ensino Médio Completo - Vaga Temporária
PEDREIRO DE REFORMA GERAL - Masculino
PROGRAMADOR (A) DE COMPUTADOR
Ensino Médio Incompleto
Conhecimento em JAVA ou .NET
PROGRAMADOR DE INTERNET
Ensino Médio Incompleto
PROMOTOR (A) DE VENDAS
Ensino Médio Incompleto Segmento:
Venda do Cartão de Crédito - Vaga Temporária
RECEPCIONISTA DE HOTEL
Feminino - Ensino Médio Incompleto
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
VENDEDOR (A) PRACISTA
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

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

Página 02

Telefax: 35 3332-1008

INSTALADOR DE ALARMES
RESIDENCIAIS (Soledade de Minas)

Atendimento à saúde mental poderá
ter uma nova diretriz no Brasil
O governo federal, através
da Coordenação-Geral de
Saúde Mental, Álcool e Outras 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 comunidade terapêuticas, em
suas práticas de asilamento
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,
entretanto, criticado por especialistas, o texto foi retirado
do ar dois dias depois.

jornalcp@correiodopapagaio.com.br

Foto: Arquivo/Centro Cultural do Ministério da Saúde

Chamadas
Opinião: Henrique Selva Manara
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O Verdadeiro Papel dos Líderes
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JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA, OFICIAL
SUBSTITUTO DO SERVIÇO REGISTRAL PRIVATIVO 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, portadora 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 imóveis 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 PRIVATIVO 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 RETIFICAÇÃO 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

COMARCA DE SÃO LOURENÇO – 2ª VARA CÍVEL – Forum
“Mário Mascarenhas de Oliveira” – Praça Duque de Caxias – Alameda 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, ausentes, 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

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

Atos e Gerais

Atendimento à saúde
mental poderá ter uma
nova diretriz no Brasil

Ministério da Saúde divulgou em fevereiro
documento que organiza mudanças feitas entre 2017
e 2018, mas alguns pontos ainda serão modificados
O governo federal, através da Coordenação-Geral
de Saúde Mental, Álcool e
Outras 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 comunidade terapêuticas,
em suas práticas de asilamento 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, entretanto, criticado por especialistas, 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 versão final, o documento
ainda precisa ser aprovado
pela diretoria da área e pela
secretaria. Não há uma
data prevista para conclusão e implementação.
Os principais itens em
consulta interna no ministério são:
Inclusão dos hospitais
psiquiátricos nas Redes
de Atenção Psicossocial
(Raps); Financiamento
para compra de aparelhos
de eletroconvulsoterapia,
mais conhecidos como eletrochoque; Possibilidade de
internação de crianças e
adolescentes e Abstinência 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 substâncias — passa a ser uma
das estratégias da política de atenção às drogas,
assim como a redução de
danos, que era enfatizada
anteriormente. Nesta última, 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 diretriz estão sendo feitas, já
que há anos, os governos
promovem o fechamento
dos hospitais psiquiátricos e a criação de leitos
em hospitais gerais para
pacientes com sofrimento
psíquico.
No carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, houve
o Coletivo Carnavalesco
e Ponto de Cultura Tá Pirando, 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 manicômios.
A presença de profissionais e médicos no desfile
deste ano visou chamar a
atenção da sociedade para
as novas diretrizes comunicadas pelo governo.
Para o Psicanalista e
trabalhador da Rede de
Saúde Mental (CAPS) de
São Lourenço, Rafael Freitas, 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 Psiquiátrica 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 Reforma Psiquiátrica Italiana,
em seu precursor o médico
psiquiatra Franco Basa-

glia, no Brasil constituiu-se
em um movimento político
social realizado e sustentado por trabalhadores de
saúde mental, pacientes e
familiares que assumiram
seu papel de militância por
um causa cujo objetivo o
fechamento dos manicômios, lugares e tortura,
destituição de direitos civis
e destruição de subjetividades, substituindo-os por
serviços de caráter comunitário, 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 construção de seu processo de
cura. Lógica então em que
passa a ser o protagonista,
a ter valor sua posição/opinião 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, históricos, políticos, sociais,
culturais e sanitário, em
que na prática colaborar
pra que os usuários desses
serviços possam ser restabelecidos e mantidos nos
espaços de trocas sociais,
nos espaços da cidade, e
não mais ter de viver isolado 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 brasileira que tem por intenção
uma prática de saúde mental digna e respeitosa àqueles que dela precisarem”,
esclarece o Psicanalista.

A importância da
decoração de interiores
para a qualidade de vida
A decoração de interiores
ainda é vista como algo supérfluo e destinado apenas
para pessoas que possuem
muito dinheiro. Mas enganase quem pensa assim. A
preocupação com a decoração de interiores vai além
de apresentar um ambiente
bonito e pode impactar diretamente na qualidade de
vida das pessoas.
Nos anos 80, a decoração
ainda estava na lista dos
itens desnecessários. Hoje
sabe-se que o bom aproveitamento dos ambientes
é essencial para ampliar o
bem-estar e a produtividade das pessoas. Um bom
projeto de interiores não
pensa apenas na beleza
do espaço, mas proporciona que cada ambiente
seja desfrutado ao máximo,
aliando design, conforto e

praticidade.
Organização
Um ambiente bem pensado nos permite uma maior
organização, principalmente
quando incorporamos armários e estantes na decoração. Quando nossa casa
está bem harmonizada e
organizada, não temos dificuldades 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 organização vai poupar tempo,
reduzir o estresse e permitir
que possamos usar mais
as peças do nosso guardaroupa. 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 conforto que se reflete na forma
em que nos relacionamos
com os amigos e familiares.
Uma casa bem planejada
e que traga a nossa personalidade nos detalhes é
um convite ao convívio com
quem a gente gosta.
Por isso é tão importante
pensar os espaços, sobretudo aqueles voltados para
a convivência, como é o
caso das salas, varandas e
espaços externos. Móveis,
acessórios e acabamentos escolhidos na medida
certa darão o diferencial
necessário para tornar os
ambientes acolhedores e
confortáveis para moradores
e visitantes.
Fonte: Casapraviver
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Brasil anuncia fim dos
vistos para turistas dos
Estados Unidos, Austrália,
Canadá e Japão
Decreto apresentado pelo MTur e assinado
pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, entra em vigor em 90 dias e deve aumentar presença de turistas estrangeiros no país
A isenção de vistos para
cidadãos americanos, australianos, canadenses e
japoneses que desejam
conhecer o Brasil, bandeira
histórica do setor turístico,
já é uma realidade. O Decreto 9.7311 com a medida
foi publicado em Edição Extra 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 documento. O decreto foi assinado
pelo presidente da República, 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 estrangeiros no país. De acordo
com o texto, o benefício
contempla visitantes que
possuem passaporte válido com viagens para fins
de turismo de lazer e de
negócios, realização de
atividades artísticas ou desportivas 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 turísticos mundiais. Nosso setor
reúne todas as condições
para contribuir com o crescimento econômico do país
por meio da geração de
emprego e renda e em breve teremos bons resultados
para apresentar”, afirmou o
ministro do Turismo, Marcelo 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 ultrapassem 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 fizeram parte de um projeto
piloto iniciado em 2017 que
implantou o visto eletrônico para quem desejasse
visitar o Brasil. Segundo
a Organização Mundial
do Turismo (OMT), medidas 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 funcionamento do visto eletrônico
houve aumento de 35,23%
nas emissões de vistos
(eletrônicos e tradicionais),
considerando o fluxo dos
quatro países contemplados. Se esses vistos se
converterem em viagem, a
expectativa é de um impacto total de US$ 1 bilhão na
economia brasileira.
A presidente da Embratur, Teté Bezerra, destaca
a importância da isenção
para o aumento do fluxo
turístico no Brasil. “A facilitação desburocratiza processos 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 turística ganha”, declarou.
A expectativa do Ministério
do Turismo é de que a medida contribua para que o país
atinja a marca de 12 milhões
de visitantes estrangeiros
até 2022 contra os atuais 6,
6 milhões. A meta estabelecida pelo Plano Nacional
de Turismo 2018-2022 tem
como objetivo reduzir o déficit cambial do setor que,
apenas em 2017, ficou em
US$ 13,2 bilhões.
Fonte: Ministério do
Turismo
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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 estudantes 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 Fonseca, 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

Se a medida for aprovada, pagamentos de tributos como o
ISSQN e IPTU, entre outros poderão ser negociados
Foto: CMSL

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

é regulamentar e garantir o
descanso na data.
Ricardo de Mattos (PMN),
juntamente de Orlando Gomes
(PRB), Helson de Jesus Salgado (PPS), Isac Ribeiro (PRP),
Rodrigo Martins de Carvalho
(PSB) e Waldinei Alves Ferreira
(PV), propôs uma mudança
na votação dos requerimentos 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

Dois irmãos e o Rio Verde
Um Conto das Aguas
(Parte 2, continuação...)

e particulares da cidade.
Atualmente, o PJ é desenvolvido 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 jovens 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 municipal, a regional e a estadual.
Esta última está marcada para
setembro, no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, em Belo Horizonte.
Ao longo desse processo, as
propostas são redigidas, aprovadas e modificadas, o que
dá aos estudantes uma experiência real de como o Poder
Legislativo funciona.
Fonte: CMSL

Vereadores de São Lourenço
analisam projeto que permite
parcelar dívidas com o município
A sessão desta segundafeira, 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 parcelamento 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, dependendo do valor da dívida do
contribuinte. O documento será
apreciado pelas Comissões de
Legislação, Justiça e Redação
Final e de Finanças e Orçamento antes de entrar em votação.
O prazo é de 45 dias.
O vereador Natanael Paulino 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 contador e desenvolveu diversos
trabalhos comunitários.
Já Evaldo José Ambrósio
(PROS) apresentou o projeto
de lei 2932, que institui o feriado de terça-feira de Carnaval
no município. De acordo com o
vereador, o objetivo da medida
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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 município no exercício de 2016, sob a
administração do então prefeito
José Sacido Barcia Neto.
Requerimento
Dois requerimentos geraram 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 informações 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

João sentia um peso nas
suas costas toda vez que retornava do trabalho. Era como se
sua coluna se desencaixasse,
como se nadasse contra uma
correnteza e nunca conseguisse 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 prematura 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 inesperada 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 prometia 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 mensagens 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 assim, 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 peixes 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 segundo, porque suas histórias eram
efêmeras, nunca eram contadas
uma segunda vez. Berenice
se magoava com aquilo, pedia 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, pegava seu salário e a levava a
um novo lugar, uma pequena
cidade, parque, praça ou cachoeira. 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 mesmo passou a pesar em sua coluna. 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 repetiam, 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 preciso a imprecisão do viver. João
deveria largar as margens e se
deixar levar pelo rio de si mesmo, era preciso plantar suas
palavras no tempo, vencendo
o efêmero correr do rio.
(continua...)
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O Verdadeiro
Físico e astrônomo
Papel dos Líderes brasileiro Marcelo Gleiser
é o vencedor do Prêmio
Templeton 2019

Além de todo aspecto
técnico, gerir pessoas é uma
das principais tarefas que
cabe ao gestor que responde 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 somente 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 estão totalmente envolvidos e
entusiasmados com as atividades que essas pessoas e
sua gestão contemplam, estas lideranças poderão servir
apenas para desmotivá-las.
Servir de modelo já deveria
ser grande parte de sua
atribuição, pois para muitos
colaboradores, toda a empresa se resume no “chefe”.
Ou seja, aquilo que a liderança 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 favorecem estas ações:
1. Significado
e Pertencimento.
Colaboradores que não
enxergam significado em
seu trabalho, seja em qualquer posição que ocupem,
tendem a produzir menos
e p i o r. G a s t a r t e m p o e
energia pensando em como
fazer o mínimo necessário
pode não ser algo raro de
encontrar nas equipes.
O papel da liderança imediata é também fundamental
neste aspecto. Portanto,
quando a liderança não entende a contribuição estratégica 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 relação a encontrar significado
em sua atuação.
Apoiar a equipe em encontrar “significado” pode
resultar em um sentimento
de pertencimento àquela
equipe de trabalho e à organização como um todo
e finalmente, pode permitir
sensibilizar os colaboradores a uma atitude mais hospitaleira e humana dentro da
execução de suas tarefas.
2. Reconhecimento.
Ter um sistema de compensação voltado para o
acerto favorece a compreensão das pessoas da equipe
sobre aquilo que se espera
delas. Não estou me referindo à compensação financeira
somente. Não reconhecer,

por exemplo, a boa atitude
do colaborador no cotidiano,
poderá minar essas ações
destes mesmos colaboradores em longo prazo.
Muitas vezes, o colaborador que se destaca, quando
não encontra suporte da
liderança e da organização, pode ser pressionado
e compelido pelos outros
colaboradores (que não praticam estas ações) a mudar
de comportamento. Ou seja,
o reconhecimento pode ser
fruto de uma política de Recursos Humanos (de forma
padronizada e estruturada
em que todos os colaboradores 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 contribuição 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 equipe 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 estreita. 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 profundamente as ações positivas
que desejamos.
Quão distante está a
auxiliar de higiene, que
higieniza o vaso sanitário
do paciente de toda a sua
responsabilidade técnica
sobre os resultados do
controle de infecção hospitalar? E quanto ao colaborador da lavanderia? Será
que tem realmente ideia
da importância do enxoval
para o conforto e para a assistência? As copeiras compreendem seu papel quanto
à alimentação do paciente?
E os seguranças quanto ao
controle de acesso?
Tarefas importantíssimas que passam invisíveis
aos olhos de grande parte
das pessoas da organização 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 qualidade da prestação de serviços. 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 Universidade Anhembi Morumbi
e Mestre em Planejamento
Ambiental pela Universidade Ibero Americana. É
o atual Presidente da Sociedade 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 Gestão da Saúde e MBA em Infecção Hospitalar (INESP).
Atua como consultor pela
Hospitalidade Consultoria.
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Cruzadinha

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.

Foto: Dartmouth College/Eli Burakiae/Divulgação

Marcelo Gleiser, vencedor do premio Templeton 2019

O físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser é o vencedor do Prêmio Templeton
2019, anunciou a fundação
responsável pela premiação
nesta terça-feira (19).
Ele é o primeiro latinoamericano a ganhar o prêmio, 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 principais proponentes da visão
que ciência, filosofia e espiritualidade são expressões 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 premiado (veja abaixo).
Gleiser tem 60 anos e
vive atualmente nos Estados Unidos, onde ensina
física e astronomia no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire.
Ele já teve mais de 100
artigos revisados e publicados até o momento e pesquisas sobre o comportamento de campos quânticos
e partículas elementares e a
formação inicial do universo,
a dinâmica das transições
de fase, a astrobiologia e as
novas medidas fundamentais de entropia e complexidade baseadas em teoria
da informação. Agnóstico,
seu trabalho se destaca por
demonstrar que ciência e
religião não são inimigas.

“A compreensão e a exploração científica não é apenas sobre a parte material do
mundo. Minha missão é trazer 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 somos”, disse Gleiser no vídeo
que anuncia o prêmio.
‘A ciência não mata Deus’
“O ateísmo é inconsistente 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 Engajamento à Interdisciplinariedade) em Dartmouth, com a
ideia de promover o diálogo
construtivo entre as ciências
naturais e humanas, seja na
esfera pública ou acadêmicas. 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 complexidade, evolução e emergência até a criatividade, perdão
e livre-arbítrio.
De acordo com a fundação 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 estabilidade de sistemas físicos, conceitos que influenciariam sua
crítica às “teorias de tudo”.
“O prêmio celebra o trabalho de muitos indivíduos
maravilhosos, incluindo alguns dos grandes físicos e
cientistas de nosso tempo,
cujas pesquisas exploraram
questões de significado e
valor além dos limites tradicionais de suas disciplinas.
Pensar que um dia eu seria
incluído em um grupo distinto, sendo um imigrante
do Brasil, é inacreditável
“, disse Gleiser no site do
Dartmouth College.
Além de Gleiser, a fundação já premiou 48 pessoas desde que foi criada
em 1972. Entre eles estão
Madre Teresa (1973), Dalai
Lama (2012) e o Arcebispo
Desmond Tutu (2013).

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 gorda. E a senhora acha que vai emagrecer 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 emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça
da esquerda para a direita e da direita
para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem
comida.

