
Diretor Presidente: Márcio Muniz Fernandes jornalcp@correiodopapagaio.com.brCirculação Diária

Telefax: 35 3332-1008São Lourenço, Terça-feira, 25 de Junho de 2019ANO XXVI - Nº 1356 R$ 2,00

ChamadasSemana de Enfrentamento e 
Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool 
e outras drogas em São Lourenço

A tradicional Festa das 
Entidades animou o públi-
co entre os dias 20 e 22 
de junho. O evento, que 
é totalmente beneficente, 
contou com a presença de 
barraquinhas representas 
por várias entidades sociais 
da cidade, como a APAE, 
Asilo São Vicente, Hospital, 
entre outros. 

 Neste ano, o evento 
trouxe uma novidade com 
a realização do 1º Concur-
so de Quadrilhas Juninas, 
promovido pela Prefeitura 
de São Lourenço através da 
Diretoria de Cultura, com o 
apoio do São Lourenço Con-
vention &Visitors Bureau.

A festa aconteceu no Es-
tacionamento do Parque das 
Águas, dentro da programa-

ção do III Doce Minas. 
Quem abriu o concurso 

foi a Quadrilha Sorriso e 
Luz, em seguida, tivemos a 
apresentação da Quadrilha 
JN Produções, e o encerra-
mento ficou para apresenta-
ção especial de celebração 
desta rica expressão cultural 
feita pela família “Quem Ama 
Cuida”, que não participa do 
concurso.

Foi feita uma abertura 
solene com a presença e 
participação da Prefeita Mu-
nicipal Célia Cavalcanti, 
Presidente do São Lourenço 
Convention & Visitors Bure-
au, Alexandre Melo, Diretora 
de Cultura Paula Alves Netto 
e Secretária de Turismo Jo-
ana Coelho.

Festa das Entidades e 
Concurso de Quadrilhas em 

São Lourenço

Coluna Sindijori
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Crônica José Luiz Ayres
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Um em cada cinco motoristas 
no Brasil admite uso do 

celular ao dirigir, diz pesquisa 
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Vagas abertas no SINE 
São Lourenço

ATENDENTE DE FARMÁCIA - 
BALCONISTA - Masculino/Feminino - Ensi-

no Médio Completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Masculino/
Feminino - Vaga Exclusiva para 

Deficientes - Com Laudo Médico - CID

BARBEIRO - Masculino/Feminino - Ensino 
Médio Incompleto

CARTAZEIRO - Feminino

FARMACÊUTICO - Masculino/Feminino 
- Vaga para Recém-Formado - Com CRF 

Ativo em Minas Gerais

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL - 
Masculino - Habilitação B - Desejável

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS - 
Feminino - Ensino Médio Incompleto - 

Habilitação B

REPRESENTANTE COMERCIAL 
AUTÔNOMO - Masculino/Feminino - Habi-
litação B e Veículo - Segmento: Venda de 

Jeans

VENDEDOR PRACISTA - Segmento: Com-
pra e Venda de Imóveis

Para maiores detalhes, os 
candidatos deverão comparecer 

ao SINE São Lourenço - MG 
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro 
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas  Página 03

A Prefeitura de São Lou-
renço, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social, realiza, entre os 
dias 19 e 26 de junho, a 
“Semana de Enfrentamen-
to e Prevençãoao Uso/
Abuso de Álcool e outras 
drogas” com diversas ativi-
dades voltadas para jovens 
e adultos.

A Semana tem como ob-
jetivo ações de prevenção, 
atenção e reinserção social 
de usuários de álcool e 
outras drogas, em especial 
aqueles que se encontram 
em vulnerabilidade e risco 
social.

A campanha vai falar 
com jovens e adultos sobre 
o consumo excessivo de 
álcool, que é responsável 
por 3 milhões de mortes 
no mundo só em 2016,   Página 03

Atividades voltadas para os jovens e adultos acontece entre os dias 19 e 26 de junho

Tradicional festa aconteceu entre os dias 20 e 22 de junho e animou o público

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 
35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Foto: Eduardo de Souza - PMSL

segundo um relatório da 
Organização Mundial da 
Saúde. 

Durante toda a semana 
acontecerão palestras nas 
escolas promovidas pelo 
CREAS e CAPS, no projeto 
Crer-ser e no Albergue. No 
dia 26 haverá uma cami-
nhada para marcar o encer-
ramento da campanha.

Amanhã haverá pa-
lestras no Albergue, pela 
CAPS, às 15 horas. Além 
da palestra na Escola Dr. 
Emílio Abdon Póvoa, pelo 
CAPS E CREAS.  

Participam também do 
movimento: A Polícia Militar, 
o Corpo de Bombeiros, A.A 
de São Lourenço, a Secre-
taria de Saúde, Caps e a 
Secretaria de Educação.
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Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Aviso de Licitação Processo Administrativo nº 080/2019 
na Modalidade Pregão Presencial n° 047/2019. 

Registro de preços para aquisições de medicamentos com regis-
tro, para a Farmácia Básica do Município de Andrelândia. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 08/07/2019, Horário: 09:00 hs para 
credenciamento e entrega de envelopes. Informações: licitacao@
andrelandia.mg.gov.br ou (35)3325-1432. Pregoeira: Aline de Almeida 
Rizzi. Andrelândia-MG, 24/05/2019.

Coluna 
SINDIJORI

Timéteo tem diagnóstico para coleta seletiva

O diagnóstico das propostas para a escolha alternativa a ser 
adotada na Coleta Seletiva em Timóteo foi apresentado no auditório 
da prefeitura. A engenheira ambiental e analista do Instituto Gesois, 
Josiana Gonçalves de Souza, explicou que o diagnóstico foi pre-
cedido de um estudo gravimétrico feito na sede da Associação os 
Catadores de Materiais Recicláveis de Timóteo (Ascati), parceira 
da iniciativa. O estudo apontou a quantidade de resíduos gerados e 
qual o potencial de recuperação. Do material coletado foi constatado 
que 54% dos resíduos gerados podem ser tratados ou destinados 

à reciclagem. (Diário do Aço - Ipatinga)
 

Uberaba sedia encontro de Educadores
Vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de junho, no Colégio Ce-

necista Dr. José Ferreira e anexos, o Encontro de Educadores 
Superintendência Regional de Ensino com o tema, Os desafios das 
metodologias ativas de acordo com a nova BNCC. Este é um evento 
coordenado pela Superintendência Regional de Ensino de Minas 
Gerais, pelo EAD CNEC, pelo Colégio Cenecista Dr. José Ferreira 
e pela Faceub - Faculdade CNEC de Educação de Uberaba.  O 
evento vai contemplar cerca de 400 professores da rede estadual 
de ensino nos diversos níveis e aproximadamente 200 alunos do 

EJA das escolas estaduais. (Jornal da Cidade- Uberaba)
 

Tempo Integral nas escolas deve voltar
Diversas escolas de Divinópolis vão voltar a ter  o “Tempo In-

tegral” a partir de agosto de 2019. O deputado Estadual Cleitinho  
esteve reunido na manhã da última quarta-feira, 19, com a Secre-
tária Estadual de Educação, Júlia Sant’anna e a volta do projeto 
foi um dos assuntos em pauta. O assunto já havia sido abordado 
logo no início do mandato, quando o programa havia sido suspen-
so e Cleitinho, ao lado da Presidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente  da Câmara de Divinópolis, 
a vereadora Janete, estiveram reunidos com a Secretária. (Gazeta 

do Oeste- Divinópolis)
 

Jogos escolares têm abertura oficial
Os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG/2019) chegam à 

etapa regional. Cerca de 12 mil estudantes-atletas em cinco moda-
lidades esportivas vão disputar uma vaga para a etapa estadual da 
competição, que vai ser realizada em Uberlândia. Por todo o Estado, 
os mineiros das escolas públicas e particulares se encontram em 
seis cidades-sede, no período de 24 a 29 de junho, para disputas 
no basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Os municípios 
de Além Paraíba (Zona da Mata), Baependi/Caxambu (Sul), Go-
vernador Valadares (Vale do Aço), Pitangui (Centro), Três Marias 
(Norte) e Uberaba (Triângulo) já estão preparados para receber os 
jovens de 12 a 14 anos. Governador Valadares é sede da Regional 
Vale do Aço e faz a abertura oficial do evento nesta terça-feira, 25. 

(Diário do Rio Doce- Governador Valadares)
 

JF está recebendo menos do Bolsa Família
Mensalmente, os municípios recebem repasses do Fundo Na-

cional de Assistência Social (FNAS) para gerir o Cadastro Único 
(CadÚnico) e o programa Bolsa Família baseados no indicador de-
nominado Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Os valores dos 
índices obtidos pelos municípios são diretamente relacionados aos 
resultados alcançados pelos municípios na gestão do Bolsa Família. 
Embora possa alcançar até R$ 125.682,70, Juiz de Fora recebeu, 
em maio último, apenas R$ 63.430,97. Enquanto o Ministério da 
Cidadania aponta a baixa execução dos recursos para justificar a 
quantia repassada a Juiz de Fora, a Prefeitura indica cautela ao 
empregar os valores, uma vez que o Governo federal tem atrasado 

os repasses desde fevereiro. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)
 

Combate ao assédio sexual é aprovado
Uma importante medida foi tomada pelo legislativo marianense 

durante a 20ª Reunião Ordinária da Casa. Foi aprovado o Projeto de 
Lei de autoria do vereador Cristiano Vilas Boas, que dispõe sobre 
medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres 
nos meios de transporte coletivo no âmbito da cidade de Mariana. A 
medida vai contemplar, sem custo para os cofres públicos, políticas 
de conscientização através de cartazes e instrumentos de publici-
dade para que as práticas criminosas sejam coibidas e informando 
sobre a importância das denúncias se efetivarem. “Acreditamos que 
esta medida seja de extrema relevância para toda a sociedade. As 
mulheres merecem todas as políticas que promovam a igualdade 
e o respeito e vamos cobrar que esta lei seja fiscalizada para seu 
cumprimento integral”, ressaltou o vereador Cristiano Vilas Boas. 

(Portal da Cidade- Mariana)

Com R$ 225,59 
bilhões, Plano Safra 
2019/2020 é lançado

Plano irá atender pequenos, médios e 
grandes produtores agrícolas 

O governo federal lançou 
na última terça-feira, dia 18, 
o Plano Safra 2019/2020, 
que irá atender pequenos, 
médios e grandes produ-
tores, todos juntos em um 
único plano após 20 anos. 
Depois de duas décadas 
separados, o pequeno, o 
médio e o grande produtor 
rural estão trabalhando 
juntos para garantir a se-
gurança alimentar do Brasil 
e do mundo. O plano prevê 
R$ 225, 59 bilhões para 
apoiar a produção agrope-
cuária nacional. Do total, 
R$ 222,74 bilhões são para 
o crédito rural (custeio, co-
mercialização, industriali-
zação e investimentos), R$ 
1 bilhão para o Programa 
de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural (PSR) e 
R$ 1,85 bilhão para apoio 
à comercialização.

Desta vez, o governo 
liberou mais verbas para 
subvenção do crédito dos 
pequenos produtores. E os 
médios produtores serão 
beneficiados com aumen-
to de 32% nas verbas de 
custeio e investimento, a 
taxas compatíveis com o 
seu negócio. Também pela 
primeira vez, os pequenos 
agricultores vão poder usar 
recursos do Plano Safra 
para construir ou reformar 
suas casas. Outra boa 
novidade é que o agro-
negócio passa a ter mais 
opções de financiamentos 
em bancos.

 “Toda a agricultura, in-
dependentemente  de seu 
porte,  desempenha papel 
fundamental para garantir a 
nossa segurança alimentar 
e de nossos 160 parceiros 
comerciais. Então essa é 
a primeira vez, depois de 
muito tempo, que lançamos 
um único Plano Safra. Fato 
que merece ser realçado: 
temos enfim uma só agri-
cultura alimentando com 
qualidade o Brasil e o mun-
do”, destacou a ministra Te-
reza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) 

no anúncio, acompanhado 
por diversos ministros, 
secretários do ministério, 
parlamentares e represen-
tantes dos setores agrícola 
e pecuário. 

O presidente Jair Bolso-
naro elogiou a construção 
conjunta da equipe de go-
verno para o Plano Safra e 
destacou inovações como 
a disponibilização de recur-
sos, R$ 500 milhões, para 
os pequenos produtores 
aplicarem na construção e 
reforma de suas casas.

“Foi uma construção que 
passou por muita gente. Eu 
fico muito feliz de estar à 
frente de um governo onde 
todos se falam entre si. 
Aqui não há briga política, 
apenas para que cada um 
possa servir o Brasil”, disse 
Bolsonaro.

O presidente do Sistema 
FAEMG, Roberto Simões, 
avaliou como “bastante 
satisfatório” o Plano de Sa-
fra lançado pelo Governo 
Federal nesta terça (18/6), 
em Brasília. “Várias das 
reinvindicações da CNA 
e das suas Federações 
foram contemplados. Tive-
mos boas notícias, como o 
aumento de recursos para 
o seguro rural. No ano 
passado, foram R$ 400 
milhões. Esse ano, R$ 1 
bilhão. É uma importante 
melhoria, diminuirá os ris-
cos da agricultura”.

Para ele, outro destaque 
foi a união dos planos de 
safra: “Esse ano teremos 
um só plano, contemplando 
todos os produtores, gran-
des ou pequenos. Parabe-
nizamos a ministra Tereza 
Cristina, que convenceu 
a equipe econômica do 
Governo de que o setor 
precisa de tratamento es-
pecial, pela sua capacida-
de de mover a economia 
e de gerar recursos para 
o país”.

Fonte: MAPA – Ministé-
rio da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento

Assembleia lança livro 
que detalha impactos 

da Lei Kandir
Lei federal, criada em 1996, causou um 

prejuízo de R$ 135 bilhões à arrecadação de 
Minas

Criada em 1996, com 
o objetivo de estimular e 
ampliar as exportações bra-
sileiras, a Lei Kandir cumpriu 
essa tarefa de forma redu-
zida e duvidosa, ao mesmo 
tempo que provocou a de-
sindustrialização e imensa 
redução na receita de diver-
sos estados e municípios, 
em especial Minas Gerais e 
Pará. Essa é a lamentável 
conclusão da obra “Desone-
rações de ICMS, Lei Kandir 
e o Pacto Federativo”, que 
será lançada na terça-feira 
(25/6/19), às 10 horas, no 
Salão Nobre da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG).

O livro inclui textos de 
12 autores, entre os quais 
o ex-advogado-geral do 
Estado de Minas Gerais, 
Onofre Alves Batista Júnior, 
que também divide a orga-
nização geral da obra com 
o deputado estadual Sávio 
Souza Cruz (MDB). Durante 
o evento de lançamento, se-
rão exibidos vídeos da cam-
panha “Sou Minas Demais”, 
com propostas da Assem-
bleia mineira para superar 
esse modelo econômico que 
levou à desindustrialização 
do Brasil, prejudicando es-
tados e municípios.

A Lei Kandir, como ficou 
conhecida a Lei Comple-
mentar Federal 87, de 1996, 
isentou de ICMS a exporta-
ção de produtos não elabo-
rados, tais como minérios e 
grãos. Do ponto de vista dos 
governadores, o problema é 
que a União decidiu cumprir 
promessa com o joelho de 
outros, uma vez que o ICMS 
é o principal imposto desti-
nado aos estados, que foram 
extremamente prejudicados. 
Esse prejuízo se agravou 
porque a compensação pre-
vista pela lei jamais foi feita 
de forma adequada.

Em artigo publicado no li-
vro, o deputado Sávio Souza 
Cruz compara a Lei Kandir 
a uma versão invertida do 
que pregava Mefistófeles, 
personagem demoníaco 
criado por Goethe na obra 
“Fausto”. Na avaliação do 
deputado, se aquele demô-
nio dizia poder criar o bem 
a partir do mal, a Lei Kandir 
bem pode ser traduzida 
como uma daquelas boas 
intenções das quais o infer-
no está cheio.

O prefácio do livro é de 
autoria do presidente da 
ALMG, deputado Agostinho 
Patrus (PV). Ele anuncia a 
publicação como um ponto 
de partida para a recons-
trução do pacto federativo, 
hoje desequilibrado por ini-
ciativas como a Lei Kandir, 
que concentram recursos 
nas mãos da União. “Esta 
publicação insere-se num 
contexto de mobilização de 

forças – no qual o Parlamen-
to mineiro desempenha pa-
pel estratégico – para fazer 
valer as prerrogativas do 
Estado perante um projeto 
hegemônico de compartilha-
mento da receita tributária 
nacional.”

Ampliação das expor-
tações não se deveu à Lei 

Kandir

Já os economistas Flávio 
Riani e Célio Albuquerque, 
em um dos textos que com-
põem o livro, mostram que 
os valores exportados pelo 
Brasil e especificamente por 
Minas só cresceram signifi-
cativamente após 2002, em 
decorrência das elevações 
nos preços das commodities 
minerais. Eles mostram que 
o impacto positivo da Lei 
Kandir, se ocorreu, foi mí-
nimo. “Tanto isto é verdade 
que, no período anterior a 
2002, já com a Lei Kandir, 
com condições não favorá-
veis, as exportações minei-
ras chegaram a diminuir”, 
registra o artigo.

Talvez o mal maior da Lei 
Kandir tenha sido contribuir 
para a desindustrialização 
do País, estimulando uma 
pauta de exportação de 
produtos agropecuários e 
minerais. Na avaliação dos 
especialistas em Direito 
Público e Tributário, Onofre 
Batista Júnior e Tarcísio 
Magalhães, isso é conse-
quência, principalmente, do 
centralismo arrecadatório da 
União, ao longo de vários 
governos, que agiu contra a 
multiplicação e a distribuição 
da riqueza em nosso País.

As perdas dos estados 
exportadores, principalmen-
te Pará e Minas Gerais, são 
enormes. O quadro mais 
dramático foi traçado pela 
Comissão Extraordinária 
de Acerto de Contas entre 
Minas e a União, criada pela 
ALMG em 2017. Sua con-
clusão foi de que o Estado 
perdeu R$ 135 bilhões em 
arrecadação, entre 1996 e 
2015. Um valor muito supe-
rior à dívida de Minas com 
a União, que estava em R$ 
87,19 bilhões, em 2016.

Além do relatório final da 
Comissão Extraordinária, a 
obra publicada pela Assem-
bleia reúne outros documen-
tos importantes, tais como o 
Acórdão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que reco-
nheceu a legitimidade das 
reivindicações dos estados; 
e a Carta de Diamantina, em 
que governadores de sete 
estados propõem, em 2017, 
um encontro de contas com 
o governo federal, que res-
tabeleça a saúde financeira 
dos estados e recupere sua 
justa autonomia.

Fonte: ALMG
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São Lourenço e região

Festa das Entidades e 
Concurso de Quadrilhas em 

São Lourenço
Tradicional festa aconteceu entre os dias 20 e 22 de junho e animou 

o público

Desconfie sempre; tenha 
cuidado!!!

Àquela tarde, lá estava 
eu debruçado à varanda 
do quarto daquele deslum-
brante hotel, encravado à 
serra da Mantiqueira, em 
total relaxamento após um 
dia repleto de atribuições 
prazerosas, a descortinar 
o esplêndido visual que 
ocaso começava a pro-
porcionar emoldurado a 
natureza onde as matas, 
as montanhas, a fauna, a 
campina e suas araucárias 
pontilhadas a bela paisa-
gem, deixando a admirável 
imagem bucólica a fazer 
com que rebuscasse à me-
mória em devaneios, mo-
mentos em recordações 
que marcaram indeléveis 
o passado.

Ali, absorto, transpor-
tado comopor um sonho 
fosse às relíquias do pas-
sado, envolvido pela brisa 
gostosa que já começava 
a trazer o frescor gélido 
dado ao prenúncio do en-
tardecer, de súbito, ouço 
o soar da campainha do 
quarto. Um tanto surpreso, 
fui à direção da porta, que 
ao abri-la, mais surpreso 
fiquei ao me deparar com 
uma camareira tendo à 
mão bandeja contendo 
duas xícaras e bule de 
chá. Espantado, disse não 
haver solicitado o tal ser-
viço de quarto e deve ter 
algum engano. Sorrindo, a 
mulher me respondeu que 
não era nem uma coisa 
nem outra, mas sim o pre-
texto em procurá-los afim 
de alertar sobre algo em si-
gilo que vem ocorrendo no 
hotel. Solicitando-a entrar, 
mesmo estando só pela 
ausência de minha mulher 
que foi com duas amigas 
à cidade em passeio, a 
jovem um pouco titubean-
te e acanhada aceitou, e, 
tímida com certo  recato, 
coçou a cabeça, passou 
a mão no queixo e após 
um tempo me indagou se 
por acaso demos por falta 
de algum pertence, em 
especial, lingeries como: 
calcinhas, babydols, sou-
tians. Perplexo pelo que 
ouvia, disse que não. A 
final isto é um fato insólito 
e grave, bem inusitado. 
Diria até absurdo aqui 
nesse hotel! Retrucando, 
a mulher desarticulada, 
concordou e solicitou-me 
que mantivesse o sigilo, 
pois foi exigido que não 
comentássemos com os 
hóspedes sobre pena de 
demissão, já que as duas 
mulheres que foram víti-
mas desse “roubo”, indig-
nadas deixaram o hotel. 
Só estou contando a vocês 
por considerações. 

Com o retorno de mi-
nha mulher, narrei sobre 
o ocorrido e resolvi pegar 
o “rato” armando uma 
“ratoeira”, caso viesse 
conosco acontecer. Na-
quela tarde, fui à cidade 
e adquiri quatro calcinhas 
rendadas. Colocando-as 

A tradicional Festa das 
Entidades animou o públi-
co entre os dias 20 e 22 
de junho. O evento, que 
é totalmente beneficente, 
contou com a presença de 
barraquinhas representas 
por várias entidades sociais 
da cidade, como a APAE, 
Asilo São Vicente, Hospital, 
entre outros. 

 Neste ano, o evento 
trouxe uma novidade com 
a realização do 1º Concur-
so de Quadrilhas Juninas, 
promovido pela Prefeitura 
de São Lourenço através da 
Diretoria de Cultura, com o 
apoio do São Lourenço Con-
vention &Visitors Bureau.

A festa aconteceu no Es-
tacionamento do Parque das 
Águas, dentro da programa-
ção do III Doce Minas. 

Quem abriu o concurso 
foi a Quadrilha Sorriso e 
Luz, em seguida, tivemos a 
apresentação da Quadrilha 
JN Produções, e o encerra-
mento ficou para apresenta-
ção especial de celebração 
desta rica expressão cultural 
feita pela família “Quem Ama 
Cuida”, que não participa do 
concurso.

Foi feita uma abertura 
solene com a presença e 
participação da Prefeita 
Municipal Célia Cavalcanti, 
Presidente do São Lourenço 
Convention & Visitors Bure-
au, Alexandre Melo, Diretora 
de Cultura Paula Alves Netto 
e Secretária de Turismo Jo-

ana Coelho.
Todos os representantes 

do Festival de Quadrilhas 
Juninas “Quem Ama Cuida” 
receberam um troféu de 
participação e foram distri-
buídos cerca de 200 ingres-
sos de premiação para os 
participantes.

Confira a premiação:

O Primeiro Festival de 
Quadrilhas Juninas “Quem 
Ama Cuida” , contou com 
cinco inscritos:

- Grupo CRAS /Centro na 
Categoria idosos, recebeu 
a premiação do primeiro 
lugar 

- A APAE na categoria 
especial também recebeu 
a premiação do primeiro 
lugar.

- A JN Produções, que 
se classificou em primeiro 
lugar; a Quadrilha junina 
Sorriso e Luz , que ganhou 
o prêmio do segundo lugar; 
e o Grupo Mato Dentro, 
que infelizmente não pode 
se apresentar, foram os 

participantes na categoria 
Jovem.

Simultaneamente a festa,  
aconteceu o cadastro das 
quitandeiras. Um programa 
junto ao IPHAN, para o le-
vantamento e identificação 
das quitandeiras e seu ofício. 
Elas são consideradas uma 
referência cultural mineira 
e detentoras de saberes 
tradicionais, além de atua-
rem como mobilizadoras de 
práticas sociais ligadas à 
memória e identidade cultu-
ral do Estado.

molhadas sobre as toalhas 
de banho juntamente com 
duas cuecas, no intuito de 
provocar pela quantidade 
de peças a supordesa-
tenção de nossa parte ao 
recolhê-las,armamos a 
“ratoeira”.

Pela manhã ao dei-
xarmos o aposento, lá 
estavam como “bandeiras” 
expostas, sobre as toalhas 
molhadas de banho, à 
espera do “rato”. Se é que 
apareceria! Após o almoço, 
lá fomos nós ao quarto 
efetuar nossa higienização 
bucal e então a decepção; 
as peças, todas, estavam 
sobre a cama como as 
toalhas trocadas. No dia 
seguinte não repetimos a 
operação e apenas deixei 
as cuecas no Box a seca-
rem. Só que ao deixarmos 
o quarto e seguirmos pelo 
corredor, ao cruzar com a 
área que levava ao setor 
de serviços, fomos abor-
dados por aquela serviçal a 
dizer que o caso havia sido 
esclarecido graças a nós. 
Um tanto surpresos, inda-
guei o porquê, já que não 
demos porfalta de nada. 
Então nos foi dito, que a 
tal pessoa que abusava 
na retirada das peças, 
pega em flagrante pela 
gerente, levava o produto 
do “roubo” dentro das toa-
lhas usadas e, ao retirá-las 
do carrinho à lavanderia, 
vestia as mesmas sobre 
a sua sem que houves-
se qualquer suspeita ou 
dúvida à vistoria ao sair 
em suas bolsas.  Mas o 
mais grave, é que estava 
sendo paga para isso em 
favor de um hóspede que 
a gratificava muito bem. 
O tarado foi “convidado” 
a deixar o hotel mesmo 
sobre protestosjurando 
inocência depois de aca-
reado e confrontado junto 
a sua cúmplice. Quanto à 
dita parceira, foi despedida 
por justa causa ao confes-
sar sua história. A peça 
extraída em questão foi a 
do quarto 315; do nosso 
aposento, a qual depois 
de devidamente lavada 
fora reconduzida ao local. 
Embora em parte pasma-
dos, aceitamos o desen-
rolar do caso e resolvemos 
presenteá-la com as quatro 
calcinhas usadas como 
isca, esclarecendo que 
eram novas, pois foram 
compradas para esse fim. 
Agradecendo-nos, aceitou 
de bom grado.

Moral da História: A 
desconfiança sempre faz 
parte de nosso dia-a-dia, 
notadamente quando des-
frutamos de ambientes 
que nos parecem confiá-
veis e acima de qualquer 
suspeita. Nunca se sabe 
o que poderemos encon-
trar quando imbuídos em 
nosso turismo, a sermos 
classificados como pito-
rescos! 

Foto: Eduardo de Souza - PMSL

Semana de Enfrentamento e 
Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool 
e outras drogas em São Lourenço
Atividades voltadas para os jovens e adultos acontece entre os 

dias 19 e 26 de junho
A Prefeitura de São Lou-

renço, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, 
realiza, entre os dias 19 e 26 
de junho, a “Semana de En-
frentamento e Prevençãoao 
Uso/Abuso de Álcool e outras 
drogas” com diversas ativida-
des voltadas para jovens e 
adultos.

A Semana tem como ob-
jetivo ações de prevenção, 
atenção e reinserção social 
de usuários de álcool e outras 
drogas, em especial aqueles 
que se encontram em vulne-
rabilidade e risco social.

A campanha vai falar com 
jovens e adultos sobre o con-
sumo excessivo de álcool, que 
é responsável por 3 milhões 
de mortes no mundo só em 
2016, segundo um relatório 
da Organização Mundial da 
Saúde. O mesmo documento 
mostra que 4,2% dos brasi-
leiros sofre com transtornos 
relacionados a esse hábito.

Durante toda a semana 
acontecerão palestras nas es-
colas promovidas pelo CREAS 
e CAPS, no projeto Crer-ser e 
no Albergue. No dia 26 haverá 
uma caminhada para marcar o 
encerramento da campanha.

Participam também do 
movimento: A Polícia Militar, 
o Corpo de Bombeiros, A.A 
de São Lourenço, a Sec de 

Saúde, Caps, e a Sec de 
Educação.

Pesquisas mostra 
aumento de uso de álcool 

entre adolescentes
 O CISA (Centro de Infor-

mações sobre Saúde e Álcool) 
acaba de lançar um panorama 
completo sobre o consumo de 
bebidas alcoólicas no Brasil 
entre 2010 e 2017. O docu-
mento reúne pesquisas feitas 
nesse período por entidades 
como Ministério da Saúde e 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) e mostra, no geral, 
uma redução na ingestão de 
cerveja e companhia.

O consumo per capita de 
álcool entre 2010 e 2016 caiu 
11% no país – de 8,8 para 
7,8 litros ao ano. Nesse mes-
mo intervalo, os transtornos 
psiquiátricos relacionados 
às bebidas tiveram uma leve 
diminuição: se antes 5,6% po-
pulação sofria com ela, agora 
esse número é 4,2%.

Mas outra informação preo-
cupou o Ministério, o aumento 
do consumo de álcool entre 
os adolescentes. Segundo a 
pesquisa em média, a primeira 
experiência da garotada com 
o álcool acontece cedo. Em 
média, aos 12 anos de idade, 
segundo a última edição da 
Pesquisa Nacional de Saúde 
do Escolar (PeNSE).
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CruzadinhaUso de máquinas agrícolas exige 
atenção redobrada com a rede 

elétrica, alerta Cemig
Agronegócio emprega milhares de pessoas e envolve o uso de 

grandes máquinas
Fonte de renda e de 

desenvolvimento socioe-
conômico, a cafeicultura 
está presente na vida de 
muitos municípios do Sul 
de Minas. O agronegó-
cio emprega milhares de 
pessoas e envolve o uso 
de grandes máquinas. É 
justamente pela importân-
cia desta atividade econô-
mica que a Cemig alerta 
para que os trabalhos no 
campo sejam realizados 
com segurança para evitar 
acidentes. Os riscos au-
mentam onde há  uso de 
máquinas agrícolas, como 
colheitadeiras de café e 
de grãos, que chegam a 
atingir vários metros de 
altura, e podem tocar os 
fios da rede elétrica.

De acordo com  o en-
genheiro de Segurança do 
Trabalho Demetrio Aguiar, 
da Cemig, é imprescindível 
que o trabalhador mante-
nha sua atenção aos riscos 
do ambiente, antes de 
iniciar qualquer atividade 
no campo. Por exemplo, 
colheitadeiras e outras 
máquinas de grande porte 
jamais devem ficar sob 
os fios da rede elétrica. 
As barras do pulverizador 
devem ser abaixadas ao 

passar debaixo dos fios da 
rede elétrica.

Ao carregar ou descar-
regar os graneleiros, as 
pessoas devem prestar 
atenção à localização da 
fiação da rede elétrica e 
não deixar que nada se 
aproxime ou encoste nos 
f ios. “Nunca uti l ize va-
ras de bambu ou madeira 
para levantar cabos para 
a passagem de veículos e 
equipamentos. Aproximar 
ou tocar nos cabos pode 
causar sérios acidentes 
para as pessoas que estão 
próximas do local” - aler-
ta.

Outra recomendação 
é evitar  transitar com o 
trator e outros veículos 
próximo dos cabos de aço 
que sustentam os postes, 
chamados de “esta is” . 
Quando estes cabos ar-
rebentam, o poste pode 
ceder, deixando os fios 
elétricos abaixo da altura 
regular. Quando o estai é 
removido propositalmente, 
ainda existe o risco de o fio 
tocar na parte energizada 
no alto do poste, provocan-
do um choque elétrico.

Quando for necessário 
transportar as máquinas 
sobre caminhões apropria-

dos, deve-se observar a 
altura de todo o conjunto 
de forma que as máquinas 
sobre o caminhão não 
atinjam a fiação que atra-
vessa sobre vias públicas 
e rurais. “Mesmo as redes 
telefônicas e de dados que 
são bem mais baixas que 
as redes elétricas mas que 
estão nos mesmos postes 
podem oferecer perigo, 
pois se a máquina colidir 
com esses fios, pode ocor-
rer a quebra do poste que 
certamente irá cair sobre o 
caminhão e sobre as pes-
soas, colocando em risco 
a todos que estiverem pró-
ximos do local. Caso isso 
ocorra, os ocupantes do 
veículo (caminhão) deve-
rão permanecer dentro da 
cabine até a chegada da 
Cemig. Somente em caso 
de incêndio, deve-se aban-
donar o veículo, saltando 
da cabine o mais longe 
possível com os pés juntos 
e evitando se aproximar de 
fios partidos” - orienta.

Se durante alguma ma-
nobra observar cabos ou 
condutores de energia 
rompidos, caídos ao solo, 
ligue imediatamente para 
o Fale com a Cemig – te-
lefone 116.

Um em cada cinco motoristas no 
Brasil admite uso do celular ao 

dirigir, diz pesquisa
Total de multas entre janeiro e março aumentou 24% na 

comparação de 2019 com o mesmo período do ano passado
Por Fernanda Graeel, 

Bom Dia Brasil

Uma pesquisa feita pelo 
Ministério da Saúde aponta 
que um em cada cinco bra-
sileiros admite usar o celular 
enquanto dirige. O levanta-
mento ouviu mais de 52 mil 
pessoas entre fevereiro e 
dezembro de 2018.

Até 2016, dirigir usando 
o celular era uma infração 
média, mas a quantidade de 
acidentes levou à alteração 
do Código de Trânsito Brasi-
leiro e agora a infração é gra-
víssima. O descumprimento 
da norma representa perda 
de sete pontos na carteira e 
multa de R$ 293,47.

De acordo com o Depar-
tamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), usar celular 
enquanto dirige aumenta em 
400% o risco de acidentes. 
Digitar mensagem reduz 
muito o tempo de reação. As 
multas por usar celular ao 
volante, no entanto, seguem 
aumentando.

De janeiro a março deste 
ano, foram 372,3 mil multas 
em todo o Brasil. O cresci-
mento foi de 24% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, quando foram re-
gistradas 300.087 multas. Os 
dados são do Denatran.

Em Brasília, as equipes de 
fiscalização usam câmeras fi-
xas e até equipes com carros 
descaracterizados pra multar 
os infratores. O uso de celular 
ao volante foi a causa de qua-

se a metade do acidentes nas 
estradas do Distrito Federal 
no ano passado. No Rio, as 
multas no primeiro trimestre 
passaram de 16 mil em 2018 
para 20,1 mil neste ano.

O presidente do Detran, 
Luiz Carlos das Neves, diz 
que o problema não é a 
fiscalização, mas a falta de 
conscientização.

“Você pode aumentar a 
multa, mas o que falta real-
mente é conscientização, é 
ter civilidade. É a pessoa sa-
ber pensar no outro, conduzir 
um veículo com segurança e 
responsabilidade. É isso que 
tá faltando”, declarou Neves.

Álcool e velocidad
Além dos celulares, dados 

sobre multas envolvendo o 
uso de álcool e o excesso de 
velocidade também foram 

divulgados pelo Ministério da 
Saúde.

Da população entrevista-
da, 11,4% (ou 5.973 pessoas) 
disse já ter recebido multas 
de trânsito por trafegarem aci-
ma da velocidade permitida. 
Destes, a maior concentração 
ficou para o Distrito Federal, 
com 15,6%.

Na combinação de direção 
e álcool, 5,3% dos entrevis-
tados (ou 2.776) assumiram 
já ter conduzido veículos 
motorizados após o consumo 
de qualquer quantidade de 
álcool. A maior incidência foi 
entre os homens, com 9,3%, 
contra as mulheres, 2%.

A capital do Tocantins, Pal-
mas, teve a maior proporção, 
com 14,2%. O Recife, em 
contrapartida, teve o menor 
índice: 2,2%.


