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Campanha de Vacinação contra
a gripe em São Lourenço
Vacina já está disponível para os grupos de risco e vai até dia 31 de maio
A Campanha de Vacinação
contra a gripe 2019 já começou
em todo o Brasil. Em São Lourenço as vacinas já estão disponíveis para aqueles que são
classificados como “grupo de
risco” e vai até dia 31 de maio.
A lista dos grupos prioritários é composta por: Indivíduos com mais de 60
anos, Crianças de 6 meses
até 6 anos incompletos (5
anos, 11 meses e 29 dias de
idade), Gestantes, Mulheres
que tiveram um filho nos
últimos 45 dias (puérperas),
Trabalhadores da área da
saúde, Professores de escolas públicas e privadas,
Povos indígenas, Portadores
de doenças crônicas e outras
condições clínicas, Adolescentes e jovens de 12 a 21
anos sob medidas socioeducativas, População privada
de liberdade e Funcionários
do sistema prisional.
A principal mudança em rela-

COZINHEIRO INDUSTRIAL
Masculino/Feminino
CUIDADOR DE IDOSOS - Feminino
Experiência Formal e Carta de Referência

ção a 2018 é a ampliação do limite de idade no público infantil. Até
o ano passado, o imunizante era
aplicado apenas nas crianças de
6 meses a 5 anos incompletos.
Agora, aquelas com até 6 anos
incompletos podem tomar sua
dose nos postos de saúde.
A escolha dos grupos
segue recomendação da Organização Mundial da Saúde
(OMS). O ministério considera também estudos epidemiológicos e o comportamento
das infecções respiratórias,
que têm como principal agente os vírus da gripe.
A meta do Ministério da
Saúde é atingir pelo menos
90% dos grupos elegíveis
para vacinação.
Agora, todos se beneficiam da vacinação. Mesmo
fora das turmas prioritárias, é
possível conseguir sua dose
na rede privada – os valores
vão de 100 a 200 reais.

GERENTE FINANCEIRO
Masculino/Feminino - Nível Superior Completo
Habilitação B - (Soledade de Minas)
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS
Masculino/Feminino - Habilitação B
(São Lourenço e Região)
NUTRICIONISTA - Masculino/Feminino
Nível Superior Completo
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING ATIVO Ensino Médio Completo - Habilitação B
(São Lourenço e Região)
VENDEDOR (A) PRACISTA
Ensino Médio Completo - Habilitação B
Segmento: Venda de Publicidades e
Assinaturas - (São Lourenço e Região)

Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer
ao SINE São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas
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Em mais uma edição, projeto levará muita alegria para o bairro
Santa Mônica II, no dia 28 de abril
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Masculino/Feminino - Vaga Exclusiva para
Deficientes - Com Laudo Médico - CID
AUXILIAR DE COZINHA
Masculino/Feminino

São Lourenço recebe mais uma
edição do “Quem Ama Cuida”
São Lourenço receberá
mais uma edição do Projeto
”Quem Ama Cuida“. O projeto
é realizado uma vez por mês,
e em cada edição, um bairro
diferente é contemplado.
Dessa vez será na Praça
Luiz Engenheiro, do Bairro
Santa Mônica II, no dia 28 de
abril (domingo).
O evento já aconteceu em
outros bairros e é promovido
pela Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria
com as demais Secretarias,
empresas, entidades, apoiadores e voluntários.
A proposta é realizar um grande encontro com a população,
envolvendo crianças, jovens,
adultos e idosos através de oficinas educativas, serviços e
entretenimento.
Segundo a prefeita Célia Cavalcanti o “Quem Ama Cuida” leva
ainda mais alegria para os bairros,
e é uma forma de integração de
todas as secretarias do município
com a população.

Vagas abertas no SINE
São Lourenço

Foto: PMSL

Chamadas
Curta-metragem é
filmado em São Lourenço
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Crônica: José Luiz Ayres
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Manifestantes protestam
contra a construção de aterro
sanitário entre Baependi e
Caxambu
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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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Atos e Gerais

Curta-metragem é
ﬁlmado em
São Lourenço

Filme do diretor Nei Francisco conta com a
participação de ator são lourenciano
São Lourenço é conhecido por suas belezas e seu
potencial turístico. Mas agora
também entrará para o ramo
do cinema. Isso porque a
cidade foi o palco para a gravação do curta-metragem “As
Inventariantes”, do cineasta e
diretor Nei Francisco, de Belo
Horizonte.
No elenco nomes conhecidos no meio artístico e
em nossa região. Zé Pedro
Baroni, da CIA Baroni de São
Lourenço, além das atrizes
Marina Azze (no papel de
Bárbara), Maria Brasil e Nicoli
Poeta que são de Varginha.
Nei dirige a obra e conta
como chegou até os atores sul mineiros: “A parceria
construída no decorrer da
pré-produção foi o diferencial.
Tive a felicidade de conhecer o ator Zé Pedro Baroni,
no Festival de Cinema de
Fama, trocamos contato e
um mês depois já estávamos
conversando sobre “As Inventariantes”. Ele trouxe a Marina
Azze, que realizou a seleção
de elenco, e fechamos com
a Maria Brasil. A sinergia
foi imediata. Eu encontrei
verdadeiros artistas, profissionais, pessoas humildes,
mas com uma garra muito
grande para realizar. Eles não
foram só atores, assumiram
a produção, direção de arte,
maquiagem, cabelo, figurino...
Somaram suas experiências
na produção desse curta.
Um grande trabalho coletivo.
Filmamos em São Lourenço, sendo todos da equipe
de outras cidades, no final
tornou-se uma grande confraternização cinematográfica.
Acho que o fato de estarmos
confinados na própria locação
de filmagem, durante quatro
dias, fez com que ficássemos
mais próximos e focados.
Maravilhoso foi esse set, me
tornei um grande fã desses
artistas do Sul de Minas que
não medem esforços para
fazer, acontecer. Ansioso
já por novos trabalhos com
eles. Por hora, vida longa
“As Inventariantes”, ressalta
o cineasta.
A história de baseia numa
busca insólita de três personagens. Zé Pedro dá vida
ao personagem Juliano, que
encontra-se em estado terminal com intensa fragilidade.
Impossibilitado de falar seus

olhos clamam por socorro.
Sofia (Maria Brasil) sua filha
e Bárbara (Marina Azze) sua
esposa, cada qual com sua
peculiar caracterização ameaçadora. São duas mulheres
sem vida, decadentes, que
irradiam a ira de uma vingança. Sofia chega a deliciar-se
com o sofrimento de Juliano.
Bárbara sofre. Como acabar
com esse sofrimento estando
com arma nas mãos?
Para Baroni, a experiência
foi ainda mais desafiante “Dar
a vida a Juliano foi um grande
desafio, ele se comunica pelo
silêncio, através do olhar,
da expressão e reage às
situações sem fazer o uso de
palavras. Foi feito um estudo
sistemático sobre a construção da personagem pelo
prisma do posicionamento
corporal, onde o corpo trouxe
a essência que interferiu na
interpretação. Dividi o set com
duas grandes atrizes, Marina
Azze e Maria Brasil, que fizeram um trabalho impecável.”
Zé Pedro Baroni também
assina a direção de arte do
filme, e relata que buscou
o minimalismo para compor
os cenários tão frios e fortes.
“Pouca informação de objetos
cênicos, mobílias em tons terrosos e esverdeados, trouxe a
composição cênica um clima

de sofrimento que precisávamos”, comenta Baroni.
“Foi muito difícil viver a
Bárbara, uma mulher sofrida,
que manipulada pela filha
acaba acreditando que a
arma resolverá o sofrimento
da família. É incrível poder
falarmos sobre como a presença de uma arma em casa
pode dilacerar um lar, neste
momento em que o país vive
essa crise ideológica. Dor,
mágoas e armas realmente
não combinam. É preciso
repensar. Nossas crianças
estão brincando com fogo.
Com armas de fogo. É preciso
discutir mais, alertar mais,
sobre os ricos que corremos.
As Inventariantes é um filme
forte, com uma fotografia linda
e texto denso. Chega pra nos
provocar em ótima hora”, diz
Marina Azze.
Maria Brasil tem apenas
11 anos e brilhou no papel
de Sofia. “Pra mim foi uma
surpresa. Fiz teste ao lado de
atrizes consagradas e mais
velhas do que, não imaginava
que passaria no teste, mas eu
queria fazer a Sofia. É uma
personagem muito diferente
de tudo que já fiz. Um desafio. Eu precisava ter coragem
para dar vida as pirações
dela. Foi muito divertido”,
conta a atriz mirim.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG

Isaias Faria Pagliarini, Oﬁcial do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Baependi/MG, na forma da Lei, etc....
Faz público para ciência dos interessados, nos termos dos artigos 19, parágrafo 3.º da Lei n.º 6.766,
de 19/12/1979, que ROBERTO CARLOS DA SILVA, brasileiro, comerciante, RG: M-7.047.235, SSP/
MG, CPF: 779.331.686-04, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Michelle da Silva
Santos, brasileira, do lar, RG: MG-10.647.480, Órgão expedidor: SSP/MG, CPF: 042.881.296-13,
residentes e domiciliados em Baependi/MG; RITA DE CÁSSIA SILVA MACIEL, brasileira, servidora
pública, CI-MG-13.853.847 SSP/MG, CPF n.º 566.663.736-34, e seu esposo, Sebastião de Souza
Maciel, brasileiro, pedreiro, CI-M-1.790.516 SSP/MG, CPF n.º 213.931.846-34, casados sob o
regime de comunhão universal de bens; residentes e domiciliados na Rua Serafim Vicente Leal,
Baependi/MG; LUIZ CARLOS DA SILVA, brasileiro, comerciário, CI-M-6.159.306 SSP/MG, CPF n.º
683.864.436-34, e sua esposa, Rosimara Nogueira da Silva, brasileira, contadora, CI-M-9.125.445
SSP/MG, CPF n.º 028.403.236-05, casados pelo regime de comunhão universal de bens, residentes
e domiciliados em Pindamonhangaba/SP, na Rua Manoel Inácio M. Romeiro, n.º 1.277, Bairro Vila
Rica; e, EUNICE ISABEL DA SILVA NADUR, brasileira, cabeleireira, CI-30.040.309-4 SSP/SP, CPF
n.º 668.776.446-20, e seu esposo, Odilon Elias Nadur, brasileiro, pizzaiolo, CI-39.145.991-0 SSP/SP,
CPF n.º 510.781.126-49, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Jacareí/SP, na Rua Princesa Heleonora, n.º 42, Parque dos Príncipes, depositoram neste
Cartório, sito na Av. Major José Izalino, 98, centro, Baependi/MG, projeto de loteamento aprovado
e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, com relação a propriedade localizada na
extensão s Rua Idalina Pinto Ribeiro, Bairro Palmeiras, Baependi/MG, com a denominação de “Loteamento Residencial Alto da Boa Vista”, composto de 25 lotes, divididos em 04 quadras, com área
total de 10.856,91m2. Decorridos o prazo de 15 dias após a publicação deste edital, não havendo
impugnação, será efetivado o registro na forma legal. Baependi, 16/04/2019. O Oficial,
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Prefeitura Municipal
Crescimento
de Andrelândia
do consumo
doméstico de café
tende a arrefecer
Por Marcela Caetano
O consumo do café
no Brasil não deverá repetir neste ano o ritmo
de expansão de 2018 em
decorrência de um cenário
econômico de menor crescimento, estimou ontem o
presidente da Associação
Brasileira da Indústria de
Café (Abic), Ricardo Silveira. “A expectativa é de
um crescimento moderado.
Acho que será um pouco
menos que no ano passado, mas vamos torcer para
que fique próximo”, afirmou
o dirigente durante a cerimônia de premiação do
Concurso Nacional Abic de
Qualidade, em São Paulo.
Entre novembro de 2017
e outubro de 2018, o volume
consumido no país alcançou
21 milhões de sacas de 60
quilos, 4,8% mais que entre
novembro de 2016 e outubro
de 2017. “Os bancos estão
revendo a perspectiva de
crescimento da economia
e isso vai mexer com o
mercado do café”, acrescentou. A perspectiva é que
os preços ao consumidor
também não repitam a alta
de mais de 30% registrada
no ano passado. “Se o preço
cai para o produtor, cai na
gôndola também, embora
não na mesma proporção”,
disse Silveira.
Ele destacou que, ainda
que a matéria-prima esteja
mais barata, os impostos
são elevados – representam em torno de 36% do
preço na prateleira- e os
insumos, como embalagens, subiram muito além
da inflação. Conforme o
presidente da Abic, o café
em si representa 45%.
“As pessoas se enganam ao dizer que o preço
baixo favorece a indústria.
Quando um elo da cadeia está em difi culdade,
prejudica toda a cadeia.
Isso para a indústria não
é bom, pois o produtor se
descapitaliza e não tem
como investir na lavoura. E
isso é um tiro no pé”. Mas,
para Silveira, o cafeicultor
brasileiro sofre menos que
o de países concorrentes
por ter melhores condições
de produção, como a colheita mecanizada. “Quem
é estruturado e tem produtividade consegue passar

por isso”, disse.
Para a safra 2019/20
– a colheita da espécie
conilon começará a ganhar
força neste mês, Silveira
projeta qualidade geral
semelhante à obtida em
2018/19. “Será uma safra
de excelente qualidade,
assim como foi a anterior”.
Na semana passada, o
IBGE estimou a produção
brasileira de café em 53,9
milhões de sacas de 60
quilos, redução de 10% em
relação a 2018 por se tratar
de um ano de bienalidade
negativa para o arábica.
No evento da entidade
ontem, foram anunciados os campeões do 15º
Concurso Nacional Abic,
Melhores Cafés do Brasil.
O produtor Joel Marques
de Oliveira, da Fazenda
Brejos dos Aguiar, de Ibicoara (BA), foi o vencedor,
com 8,63 pontos. O micro
lote de arábica (catuaí) de
Oliveira foi leiloado por R$
4 mil a saca e adquirido por
3corações e Excelsior.
A propriedade tem 30
hectares, metade destinada
ao café, com área irrigada.
“Chegamos à conclusão
que tínhamos que produzir cafés de qualidade há
mais de dez anos, e desde
então perseguimos isso”,
afirmou Paulo Azevedo,
que mantém uma parceria
com Oliveira na produção.
“Os preços estão numa
crise que não se sabe
aonde vai parar. A única
saída é produzir café de
qualidade”, disse Azevedo,
que espera conseguir ágio
superior pelo produto campeão no mercado – que
teve uma produção total de
20 sacas, das quais duas
foram vendidas em leilão
em fevereiro. Na safra
passada, a saca do café
especial foi vendida a R$
600, ante R$ 400 pago pelo
café “commodity”.
É a primeira vez que
a propriedade leva o primeiro lugar no concurso.
“Escolhemos os grãos mais
maduros com colheita manual”, afirmou Oliveira,
que é responsável pelos
trabalhos no campo com a
esposa e as filhas. Os lotes
vencedores são adquiridos
com lance mínimo de 70%
acima do preço na Bovespa na abertura do pregão.

EXTRATO DE AVISO
DE LICITAÇÃO
Processo n° 054/2019, Pregão Presencial n° 027/2019. Objeto: Contratação de microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas para prestação
de serviços de torno – manutenção corretiva e preventiva, nos
veículos de passeio, maquinas,
caminhões e implementos agrícolas do Município de Andrelândia
– MG. Entrega de Envelopes e
Sessão Pública dia 07/05/2019,
Horário: 08:00 horas. Informações (035) 3325-1432 e e-mail:
licitacao@andrelandia.mg.gov.
br. Pregoeira: Aline de A. Rizzi.

Andrelândia/MG, 22/04/2019.

EXTRATO DE AVISO DE
LICITAÇAO
Processo n° 055/2019, Pregão Presencial n° 028/2019.
Objeto: Registro de Preços para
contratações de microempresas,
empresas de pequeno porte e
equiparadas para aquisições de
materiais diversos. Entrega de
Envelopes e Sessão Pública dia
07/05/2019, com início às 13:00
horas. Informações e-maillicitacao@andrelandia.mg.gov.br
ou Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: Aline de Almeida Rizzi,
22/04/2019.

DIVULGAÇÃO DE
CHAMADA PÚBLICA
CAIXA ESCOLAR FREI JOSÉ WULFF, no uso de suas
atribuições constantes no Regulamento Próprio de Licitação da
Caixa Escolar e em cumprimento a Lei Federal nº 11.947/2009 e
Resolução CD/FNDE Nº 026/2013, torna público que fará realizar
no dia 09 / 05 / 2019, às 11:00 horas, na sala de reuniões da
Escola Estadual Frei José Wulff, situada nesta cidade, na Rua/
Av. Chiquito Barbosa, nº 216, Chamada Pública, nos termos do
Edital nº 01/ 2019, destinado a aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar.
O Edital nº 01 / 2019 com todas as exigências e condições
encontra-se afixado e à disposição dos interessados no endereço
acima mencionado, no período de 10/04/2019 à 08/05/2019, no
horário de 07:00 às 21:00 horas.
Liberdade, 10 de abril de 2019

Coluna
SINDIJORI
Telefonia e bancos lideram reclamações
O Procon/Poços divulgou o ranking das empresa
com o maior número de atendimentos preliminares
registrados no ano passado. Empresas dos setores de
telefonia e instituições bancárias lideram o ranking. A
empresa com o maior número de atendimentos foi a Oi,
com 1.486. A Telefônica (Vivo, Telefônica e GVT) vem a
seguir, com 568. A Tim vem a seguir, com 436. Depois,
aparecem Claro (357), Bradesco (283), Caixa (171), Brasil Card (155), Outcenter (152), Pernambucanas (136) e
Sky (130). (Jornal da Cidade - Poços de Caldas)
Estádios podem não receber semiﬁnais
Conforme foi determinado no Congresso Técnico
do Campeonato Mineiro 2019 as Semifinais e Finais
da Competição terão o uso do VAR - Vídeo Assistant
Referee - que vai ser custeado pela Federação Mineira
de Futebol. Mais vale ressaltar que os estádios deverão
estar devidamente homologados pela International
Football Association Board (IFAB), para a utilização do
VAR (árbitro de vídeo) até a data da partida da fase de
quartas de final. Mas a situação é bastante complicada
, pois nenhum estádio do interior está homologado para
receber o uso do VAR, portanto corre o sério risco de
todas as partidas destas fases serem disputadas na
capital mineira, no estádio Independência ou no Mineirão. (Jornal Correio do Sul- Varginha)
Horta comunitária é inaugurada na Praça CEU
Em cerca de dez metros quadrados, atrás do
anfiteatro do Centro de Artes e Esportes Unificados
“Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira” (Praça
CEU), foi montada uma horta comunitária. O espaço
foi delimitado com pneus recolhidos no comércio da
Zona Norte e com mudas doadas por usuários e funcionários do local. Foram plantadas espécies como
boldo, couve, quiabo, orégano, alho silvestre, tomilho,
manjericão, hortelã, alecrim e pimenta malagueta. As
primeiras colheitas são esperadas para abril, mas a
inauguração foi adiantada para essa quarta-feira, 20,
para celebrar os quatro anos da Praça CEU. (Tribuna
de Minas- Juiz de Fora)
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São Lourenço recebe
mais uma edição do
“Quem Ama Cuida”

Homeopatia é a
melhor solução

Em mais uma edição, projeto levará muita alegria para
o bairro Santa Mônica II, no dia 28 de abril

São Lourenço receberá mais
uma edição do Projeto ”Quem
Ama Cuida“. O movimento começou em 2017, com o objetivo
de resgatar a autoestima da população, unindo todos os setores
da prefeitura, bem como iniciativa
privada e voluntários, a fim de
aproximar os serviços oferecidos,
bem como ações de entretenimento para todas as idades. Assim, a
Secretaria de Desenvolvimento
Social aderiu à causa e resolveu
unir todas as ações em um só
evento, que acontece uma vez
por mês em cada bairro da cidade,
sempre aos domingos.
Esta é a 6º edição do evento e,
dessa vez, será na Praça Luiz Engenheiro, do Bairro Santa Mônica
II, no dia 28 de abril (domingo).
O evento já aconteceu em
outros bairros e é promovido pela
Secretaria de Desenvolvimento
Social em parceria com as demais
Secretarias, empresas, entidades,
apoiadores e voluntários.
A proposta é realizar um grande encontro com a população,
envolvendo crianças, jovens,
adultos e idosos através de oficinas educativas, serviços e entretenimento.
Segundo a prefeita Célia Cavalcanti o “Quem Ama Cuida” leva
ainda mais alegria para os bairros,
e é uma forma de integração de
todas as secretarias do município
com a população.
“A prefeitura tem que ter contato direto com a população, não podemos ficar isolados. Temos que
ir e oferecer um social, oferecer

Foto: PMSL

A cada mês um bairro de São Lourenço é contemplado com a ação

lazer, cultura e alegria para todos.
A cada edição mais parceiros
voluntários entram com a gente
no projeto, e isso é muito bom.
Esse é um evento organizado em
conjunto com todas as secretarias,
todos trabalhando integralmente
e quem ganha mais com isso é a
população”, ressalta a prefeita.
Na programação terá a presença do Grupo Crer-Ser, Grupo
Viver e do CRAS e CREAS. Terá
corte de cabelos e manicure
gratuitos pelo Sine. O Procon estará presente para atendimentos
aos consumidores. O Núcleo da
Saúde também estará no evento

e irá oferecer vacinação contra
gripe, exames rápidos, testes de
infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), além de combate
ao Aedes Aegypti.
O público poderá assistir e participar de Dança Circular, Banda
da Apae e Show de talentos. Além
de várias outras atividades.
Para as crianças também terá
brinquedos para se divertirem,
além de distribuição de pipocas,
algodão doce e brindes.
Para a Secretária de Desenvolvimento Social, Rosana
Trindade, estes encontros são
fundamentais dentro dos bairros.

“É importante ver a população
se envolvendo com os serviços
oferecidos, participando conosco. Além disso, é um encontro
muito divertido, destinado para a
família, voltado todas as idades.
Estamos de portas abertas para
novos voluntários e parceiros que
tenham interesse em colaborar.”,
completou.
Quem quiser colaborar para
o crescimento desta campanha
que fique à vontade para ajudar,
através de oficinas, ações educativas, saúde, voluntariado, etc.
Para mais informações o contato
é (35) 3339-2782.

Campanha de Vacinação contra
a gripe em São Lourenço
Vacina já está disponível para os grupos de risco e vai até dia 31 de maio
A Campanha de Vacinação
contra a gripe 2019 já começou em todo o Brasil. Em São
Lourenço as vacinas já estão
disponíveis para aqueles que
são classificados como “grupo de
risco” e vai até dia 31 de maio.
A lista dos grupos prioritários
é composta por: Indivíduos com
mais de 60 anos, Crianças de 6
meses até 6 anos incompletos
(5 anos, 11 meses e 29 dias de
idade), Gestantes, Mulheres que
tiveram um filho nos últimos 45
dias (puérperas), Trabalhadores
da área da saúde, Professores
de escolas públicas e privadas,
Povos indígenas, Portadores de
doenças crônicas e outras condições clínicas, Adolescentes e
jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, População
privada de liberdade e Funcionários do sistema prisional.
A principal mudança em relação a 2018 é a ampliação do limite de idade no público infantil. Até
o ano passado, o imunizante era
aplicado apenas nas crianças de
6 meses a 5 anos incompletos.
Agora, aquelas com até 6 anos
incompletos podem tomar sua
dose nos postos de saúde.
A escolha dos grupos segue
recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS). O
ministério considera também
estudos epidemiológicos e o
comportamento das infecções
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São Lourenço e região

respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe.
A meta do Ministério da
Saúde é atingir pelo menos
90% dos grupos elegíveis para
vacinação.
Agora, todos se beneficiam
da vacinação. Mesmo fora das
turmas prioritárias, é possível
conseguir sua dose na rede
privada – os valores vão de 100
a 200 reais. Em Minas Gerais,
a expectativa é imunizar 5,3
milhões de pessoas.
Segundo o Ministério da Saúde, em relação ao ano passado,
houve alteração de duas cepas
na vacina. Por isso, o ministério
recomenda que os grupos selecionados, ainda que já tenham
sido imunizados anteriormente,
recebam a nova dose este ano.
“O Ministério da Saúde não
indica a utilização da vacina contra influenza com cepas 2018,
pois não tem a mesma composição da vacina de 2019, o que
faz com que não seja eficaz para
proteção, diz a nota da pasta.
Em São Lourenço a vacina
pode ser tomada na Policlínica,
UBS Carioca, Vila Carneiro, Porta do Céu, São Lourenço Velho,
Biquinha e Nossa Senhora de
Lourdes.
50 mortes em 2019
Até março deste ano já foram
notificados 232 casos de influen-

za e a morte de 50 pessoas no
país. Alguns estados tiveram que
antecipar o início da campanha
por causa de surtos imprevistos
de gripe. No Amazonas, por
exemplo, a vacinação começou
em 20 de março.
A campanha se concentra
neste período do ano porque a
queda das temperaturas no outono e no inverno tende a aumentar
as aglomerações de pessoas em
lugares fechados e sem ventilação. São maiores também os

riscos de se pegar a doença, pois
a contaminação ocorre principalmente por meio do contato com
outras pessoas doentes.
A gripe diminui a imunidade da pessoa gripada e pode
levar a infecções virais ou bacterianas. Em casos extremos,
pode levar à morte.
A vacina não causa a gripe.
Ela permite que o paciente
fique imune aos tipos de vírus
mais comuns em circulação
sem ficar doente.

A bordo de luxuoso ônibus
que nos conduzia de Joinville
à cidade de Gramado, RS,
confortáveis, assistíamos um
saudoso filme de Farwest,
onde Apaches luta¬vam bravamente a defender seu território contra invasores comandados por Cár¬ter -- lendário
“herói” americano -- interpretado por Jonh Wayne, quando
um cidadão tipo bonachão
deslocou-se da poltrona ocupando o toalete.
Mesmo com todo barulho de infindáveis tiroteios
do filme, percebia-se o som
abafado vindo do reservado
a qual dava a imaginar que o
gorducho passava por instantes complicados. Em algum
tempo a porta se abriu e fechou, e, o ilus¬tre “aliviado”
seguiu à direção do seu lugar.
Só que deixando o ambiente
um tanto empesteado, que
devido ao ar-refrigerado não
havia como arejar dada a vedação das janelas a fazer com
que comprimíssemos nossas
narinas. Felizmente o bodum
intestinal foi se esparsando e
recuperou-se o ar respirável
e limpo.
Meia hora depois ou pouco
mais, lá estava o bonachão,
agora apressado e afrouxar o cinto rumo ao toalete.
Passaram-se os minutos com
os sons continuados sendo
observados, apenas com
menos intensidade, afinal a
“tempestade” inicial já havia
dado o ar da graça, lançando
seus “trovões” assustadores,
quando torturantemente a
porta se escancara e fecha,
onde o sofrido cidadão segue
de retorno a sua poltrona.
Novamente, o ar ambiental
pu¬trefato se espalha e, mais

uma vez nos vimos a apertar
as doloridas narinas.
Um quarto de hora se passou e o filme chega ao The End,
com os Apaches bani¬dos e
massacrados de suas terras,
o mocinho, Jonh Wayne, a
beijar apaixonadamen¬te a
sua amada e mocinha, Lauren Bacall, e, o bonachão se
ergue visivelmente abatido
encaminhando-se cabisbaixo
ao “trono”. Um passageiro
próximo ao toalete, entretanto o detém, indagando em
súplicas, se ele não poderia
se segurar, pois estávamos
a uns 10 minutos da primeira parada do ônibus, já que
não suportaria nova carga de
“gás bundano” e sua tolerância na certa se esgotaria. O
gorducho aborrecido e óbvio
irritado, retrucou a irreverência perguntando ao abusado
cidadão, o que seria melhor;
suportar por minutos o “gás”,
ou ter que aturar por cinco
horas o perfume do gás liquefeito até Gramado pelo
vazamento do “poço”, cuja
prospecção e vazante são
bem produtivas?
Moral da historia: Nada
como doses homeopáticas para se evitar efeitos
cola¬terais imediatos...
Ah... esses “Turistas Intolerantes” que não aceitam momentos fortuitos ocorri dos por
outros, que lamentavelmente
fogem de nossos controles,
são de fato uns intoleráveis
que acabam recebendo o troco merecido pela irreverência,
e, nos oferecem instantes
bem além de pitorescos, no
que pese o pobre gorducho
nos oferecer momentos torturantes os quais, me perdoem,
ter o seu lado hilariante...
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Do petróleo
é nosso
Stefan Salej
Há muitas dezenas
de anos, os brasileiros
se levantaram, e até o
escritor Monteiro Lobato
colaborou naquela campanha, e exigiram que a
exploração do petróleo no
Brasil fosse de exclusiva
competência nacional.
O slogan, o Petróleo é
nosso, ecoava pelo país
afora e produziu uma
empresa estatal, eficaz,
monstruosa, eficiente e
inovadora, monopolista,
manipulada pelos políticos e técnicos , campeã
mundial mais recente
em exploração de petróleo em aguas profundas
e maior escândalo de
corrupção que o país
conseguiu descobrir, a
Lava Jato. Um orgulho e
uma vergonha nacional.
Uma empresa para ser
elogiada e ser xingada,
executora da política
energética nacional, a
Petrobras.
Essa empresa não é
a única estatal na área
de energia no mundo.
Não é nem pior e nem
melhor do que as sete
irmãs que dominam o
mundo de energia, provocam guerras, persistem em explorar petróleo
independentemente dos
problemas de clima e de
meio ambiente. É o setor
que, com seu produto,
move o mundo dentro
de sua visão geopolítica,
estratégica e, principalmente, do lucro. Provoca
crises, lembra-se da crise
do petróleo na década do
70?, conflitos, acaba com
economias e países ou,
com sua pujança, traz
também benefícios para
alguns. E muito poder
para poucos, sejam políticos, sejam reis, sejam
investidores.
Com petróleo não se
brinca. Petróleo é uma
questão de Estado e
não de um governo. E
o Brasil, com todos os
percalços, não pode dizer que tem solucionado
suas crises energéticas
pior do que o mundo. Até
nos Estados Unidos já
houve falta de gasolina
nos postos. Os governos, mesmo quando as
empresas são totalmente privadas, defendem
interesses delas na área
internacional, como se
fossem parte do estado.
Veja os conflitos no Oriente Médio e na África.
Neste momento estamos vivendo um recrudescimento de preços
de petróleo que afeta o
mundo inteiro. Os preços
de derivados de petróleo
estão aumentando em
todos os países. Mesmo
aqueles que são autossuficientes em produção
e refino tem aderido a
esta onda de aumentos. E aumentos tem sim
provocados reações antieconômicas de custos de

produção e transporte,
como protestos das populações.
O Brasil não escapa a
isso. Agora, como cada
governo administra isso,
eis a questão.
No nosso caso, independentemente da
Petrobras ser ou não
estatal, a política energética é do governo. A
política monetária, ou
seja, a preocupação
com a inflação, também
é do governo. Então o
governo ou, neste caso, o
Presidente da República,
querer questionar vários
atores econômicos sobre
qual é a política que estão adotando, para que
resultados, não é só legitimo, mas é a sua obrigação. Liberal ou não, ou
qualquer outra etiqueta
que se dê ao Presidente
Bolsonaro, não justifica
que ele como mandatário
da nação não se preocupe com a questão de
preços de insumos de petróleo. Inclusive porque
recentemente tivemos
um caos nesta questão
que prejudicou o país.
Agora, não há dúvida
que as equipes técnicas do governo, e não
falta doutor, poderiam
ter prevenido o susto e
evitado o raio que caiu.
Falharam. A queda de
valor das ações da Petrobras foi parte de uma
reação e avaliação do
mercado, puramente especulativa e exagerada.
Como aconteceu no ano
passado, nesse jogo da
política de preços da Petrobras, muita, mas muita
gente ganhou muito, mas
muito dinheiro. E não vai
ser diferente agora: os
abutres do mercado já
estão felizes.
Mas o problema continua, não pela ótica
imposta pelos eméritos especuladores do
mercado, mas de como
vamos conciliar as nossas políticas energéticas
e de transporte versus
pressões internacionais
de aumento de preços
de petróleo. E nisso se
inclui a pressão social
representada pelos caminhoneiros, entre outros,
que são incontroláveis,
e uma forca social capaz
de subverter o país. E aí,
gostem ou não, o papel é
do governo e também é
a sua responsabilidade.
Agora, os tecnocratas
liberais deixarem o governo na estrada cuidando só do lucro, e o ônus
ficar com o governo, não
funciona. Porque o ônus
fica por conta de todos e
o lucro só para alguns.
Stefan Salej, expresidente do Sebrae
Minas e da Fiemg. VicePresidente do Conselho
do Comercio Exterior da
Fiesp. Coordenador adjunto do Gacint - Grupo
de análise da conjuntura
internacional da USP.
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Entretenimento

Presidente da França
promete reconstruir
Notre-Dame em até 5 anos

Cruzadinha

Diferente do planejado, ele deixou de lado o
anúncio de medidas após manifestações
do coletes amarelos.

O presidente da França,
Emmanuel Macron, voltou a
prometer nesta terça-feira
(16) a reconstrução em até
cinco anos da Catedral
de Notre-Dame, após o
incêndio que a destruiu
parcialmente. “Nós vamos
reconstruí-la, e vai ser ainda mais bonita”, afirmou,
em discurso na televisão.
O templo é considerado um
dos maiores símbolos de
Paris, a capital francesa.
“Ao longo de nossa história, nós construímos cidades, portos e igrejas. Muito
foi destruído, e sempre nós
reconstruímos”, disse o
presidente francês.
Macron também parabenizou os trabalhos das
equipes de resgate. “Cada
um fez o que pode, cada um
em seu lugar, cada um com
o seu papel”, acrescentou.
“Eu enfatizo a vocês:
nós somos este povo de
construtores. Temos muito a
reconstruir”, disse Macron.
É o segundo discurso de
Macron desde o incêndio na
Notre-Dame. Enquanto as
equipes ainda tentavam apagar o fogo, na segunda-feira,
o presidente foi até a praça em
frente à catedral, e prometeu
uma campanha internacional
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Presidente da França, Emmanuel Macron

para reconstruir a igreja.

Pacote de medidas
adiado
Diferentemente do
programado, Macron não
anunciou nenhuma medida
para apaziguar as tensões
levantadas pelos protestos
dos coletes amarelos, iniciados no ano passado.
O discurso desta terçafeira, de acordo com a
imprensa francesa, serviria
para o presidente fazer o
balanço após meses de
“grande debate nacional”
– projeto de diálogo do governo francês para atender
algumas das reivindicações
dos manifestantes.
“Eu voltarei a falar com
vocês, como prometi, nos

próximos dias”, disse, “mas
o momento não chegou”.
Macron não informou
uma data de quando voltará
a falar sobre as medidas.
Doações estão sendo
feitas em todo o mundo visando reconstruir a Catedral.
Segundo a imprensa francesa, já foram arrecadados 900
milhões de dólares.
Empresas da França
são líderes em contribuições para os esforços de
captação de recursos.
Um conglomerado de
produtos de luxo, o fundador de uma grande empresa de cosméticos e uma
petroleira, entre outros, se
comprometeram a fazer
doações substanciais.
Fonte: G1/ Agência Brasil

Manifestantes protestam
contra construção de
aterro sanitário entre
Baependi e Caxambu, MG
Cerca de 300 pessoas fizeram uma manifestação
na Praça da Matriz, em Baependi, neste sábado

Cerca de 300 pessoas
fizeram uma manifestação
na Praça da Matriz, em Baependi (MG), na tarde deste
sábado (20), em protesto à
proposta de construção de
um aterro sanitário entre
a cidade e o município de
Caxambu (MG).
Além do protesto, mais
de mil pessoas assinaram
um abaixo-assinado contra
o aterro, que será entregue ao Ministério Público.
Ambientalistas e jipeiros
estiveram no local do aterro
e também fizeram uma manifestação com os vizinhos
do empreendimento.
O aterro
A polêmica sobre a
construção do aterro sanitário começou no mês passado e uma audiência pública
chegou a ser realizada. O
tamanho da obra chamou a
atenção dos moradores e o
caso foi parar no Ministério
Público. A obra chegou a
começar e muita terra foi
retirada do local.
Como a empresa não
tinha licença ambiental para
a construção de um aterro
desse tamanho, a obra foi
embargada, mas recente-

mente o grupo que acompanha a situação ficou sabendo
que a empresa voltou a dar
andamento ao processo.
A Prefeitura de Caxambu disse que a assinatura
da declaração de conformidade é referente só a
questões do terreno e que
não tem conhecimento de
todos os impactos ambientais e que, por isso, não se
posiciona nem contra nem
a favor da construção do
aterro.
Área imprópria
O caso foi parar no MP.
O órgão abriu um inquérito
para apurar possíveis irregularidades na obra e qual
o impacto ambiental do
aterro. Por recomendação
do ministério, a Agência Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande
(Arpa), emitiu um relatório
sobre a área escolhida para
a implantação do aterro.
No local foram identificadas várias nascentes.
A qualidade da água foi
identificada como Classe 1,
o que impede a implantação
desse tipo de empreendimento na região.
Além da água, o relatório apontou também

porosidade do solo e falta
de vegetação na área que
já foi mexida.
O que diz a empresa
responsável
A Real Tecnologia Ambiental Ltda, responsável
pela obra, diz que o projeto
foi elaborado atendendo
às normas técnicas e que
está em análise no órgão
ambiental competente, que
é a Superintendência Regional de Meio Ambiente
(Supram).
A empresa diz ainda que
todas as questões técnicas,
ambientais e sociais serão
avaliadas pela Supram e
que o a secretaria emitirá
um parecer técnico e jurídico
sobre o empreendimento.
A Supram confirmou
que recebeu, mas que ainda não havia analisado o
documento.
Procurada, a Prefeitura
de Baependi reafirmou em
nota que sua maior preocupação “é dar a correta
destinação aos resíduos
sólidos, sem infringir a lei e
resguardando a saúde e o
bem estar da população”.
Fonte: G1 Sul de
Minas

Piadas

Falaram para o português que pão de queijo
era afrodisíaco, então ele foi na padaria e pediu 50 pães de queijo. O vendedor surpreso
com o pedido disse:
- Mas, senhor... metade vai endurecer!
O português disse:
- Me dá 100 então!
- Oi, amor...
- Diga!
- Você já percebeu que o vizinho ao lado antes
de sair enche a mulher de beijo?
- Já percebi sim!
- Então por que você não faz o mesmo?
- Vixe, mas eu nem conheço a mulher dele!

