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ChamadasSecretaria de Saúde confirma 
terceira morte por dengue no 

Sul de MG em 2019

A Câmara Municipal ins-
taurou uma Comissão Pro-
cessante (CP) na sessão des-
ta segunda-feira, dia 24, para 
apurar o suposto cometimento 
de infrações político-adminis-
trativas pela Prefeita de São 
Lourenço, Célia Shiguematsu 
Cavalcanti Freitas Lima. A 
abertura das investigações 
tem como base o Decreto Lei 
201/67.

Os vereadores sortea-
dos para a composição da 
Comissão foram Agilsander 
Rodrigues da Silva – PSD 
(presidente), Natanael Paulino 
de Oliveira – CIDADANIA (re-
lator) e Paulo Gilson Chopinho 
de Castro Ribeiro – PSC. O 
prazo para a conclusão das 

Comissão Processante 
investigará Prefeita de São 

Lourenço

Vagas abertas no SINE 
São Lourenço

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA - 
Masculino/Feminino - Ensino Médio Completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Masculino/Fe-
minino - Vaga Exclusiva para Deficientes - Com 

Laudo Médico - CID

BARBEIRO - Masculino/Feminino - Ensino 
Médio Incompleto

COZINHEIRO DE RESTAURANTE - Masculino - 
Ensino Médio Incompleto

FARMACÊUTICO - Vaga para Recém-Formado 
com CRF Ativo em Minas Gerais

JORNALISTA - Masculino/Feminino - Nível 
Superior Completo - Habilitação B - Desejável - 

(Baependi)

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

PROGRAMADOR (A) DE COMPUTADOR - 
Ensino Médio Incompleto - Conhecimento em 

JAVA ou .NET

VENDEDOR (A) 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
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Caso foi registrado em Campos Gerais. Minas Gerais já registrou 86 
óbitos pela doença

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

investigações é de 90 dias 
corridos. 

A denúncia foi apresenta-
da por Aldrin Luiz dos Santos, 
Alice Cordeiro Rodrigues 
da Silva e Marco Antônio da 
Cunha Arantes, todos ser-
vidores públicos municipais 
concursados. Segundo o 
documento protocolado na 
Câmara, o Poder Executi-
vo teria continuado, após 
notificação, a descontar a 
contribuição previdenciária 
sobre o terço constitucional 
de férias, horário extraordiná-
rio (e incorporado), primeiros 
15 dias de auxílios doença e 
acidente, aviso prévio indeni-
zado e adicionais noturno e de 
insalubridade.

Vereadores terão até 90 dias corridos para conclusão da 
investigação 

O novo boletim epidemioló-
gico da Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES-
MG) confirmou a terceira morte 
por dengue no Sul de Minas em 
2019. O caso foi em Campos 
Gerais (MG).

Os outros dois registros 
tinham sido em Passos (MG). 
Além da nova confirmação da 
morte pela doença, o boletim 
traz 15.392 casos prováveis 
no Sul de Minas. O número 
aponta uma redução de 30 
casos em relação ao último 
boletim, divulgado na semana 
passada. Segundo a secretaria, 
isso acontece quando casos 
prováveis são descartados 
após testes negativos.

Em Campos Gerais, cidade 
onde foi registrada a morte, 
são 382 casos prováveis de 
dengue – é a 11ª cidade do Sul 
de Minas em número de casos. 
Passos segue como cidade   Página 04

com mais registros; ao todo, 
são 3109.

No estado, são 423.317 
casos prováveis, com 86 mor-
tes. O estado está em situação 
de alerta para o aumento no 
número de casos das doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti 
como dengue, chikungunya 
e zika.

Em São Lourenço  ações 
de prevenção à dengue, em 
breve, serão obrigatórias para 
moradores. 

A medida foi aprovada pela 
Câmara Municipal de São Lou-
renço, por meio do projeto de lei 
2935/2019. Quem descumprir 
a regra poderá ser multado 
entre R$171,60 e R$1.716. A 
cobrança será feita em caso 
de constatação de criadouros 
ou focos do vetor ou diante da 
recusa do acesso de agentes 
de endemias à  propriedade.

Foto: CMSL
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Coluna 
SINDIJORI

Indústria da comunicação busca investimentos

Minas Gerais quer mais competitividade para os setores da 
comunicação e do audiovisual. Na terça-feira, 30, empresários do 
segmento se reuniram na sede da Fiemg, em Belo Horizonte, pleite-
aram a descentralização dos investimentos publicitários da União e 
debateram sobre a tributação de plataformas e serviços digitais, como 
Facebook, Instagram, Netflix e Youtube. O debate foi promovido pela 
Câmara da Indústria da Comunicação da Fiemg. Para o presidente 
da Câmara e do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e 
Similares do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fernandes, há perda 
de competitividade para as empresas brasileiras, uma vez que a 
publicidade em veículos impressos recebe uma taxação maior do 
que nas redes sociais e nas plataformas digitais. (Rede Sindijori)

 
Rede municipal vai receber repasse

         
Nove escolas conveniadas de Montes Claros do ensino infantil e 

especial vão receber R$ 4.974.221,58 para atender  alunos da rede 
municipal de ensino, conforme projeto encaminhado pelo prefeito 
Humberto Souto e que deve ser votado na próxima terça-feira, 7, 
pela Câmara Municipal. Entre as instituições atendidas está a Casa 
da Juventude São Luiz Gonzaga, criada pelo padre Henrique Munoz 
e que conta com R$ 177.524,89. No ano passado a Prefeitura sus-
pendeu o repasse para o ensino fundamental da referida instituição, 
o que gerou muita polêmica e exploração política. (Gazeta Norte 

Mineira- Montes Claros)
 

Projeto Ações Integradas é realizado
   

O Centro-Leste de Minas foi a primeira região onde aconteceu o 
projeto Ações Integradas. Entre os dias 22 e 26 de abril, as cidades de 
Ipatinga, Caratinga e Manhuaçu tiveram atividades intensas do Con-
selho. Empresas e instituições foram visitadas pela fiscalização, que 
solicitou dados da estrutura e cargos dos locais, a fim de identificar 
casos de profissionais que não estejam aptos a atuar nos campos da 
Administração. Já o Circuito Mineiro de Administração levou palestras 
a estudantes com o intuito de que os mesmos conheçam o CRA-MG 

e aprimorem conhecimento. (Jornal das Montanhas- Manhuaçu)
 

Linha de trem pode ser reativada
Deputados da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

solicitaram, no último dia 24, que a Advocacia Geral do Estado (AGE) 
entre com uma ação judicial que obrigue a empresa Vale a reativar 
a linha férrea que liga Belo Horizonte a Ouro Preto e Mariana. O 
trecho conhecido como Linha Mineira seria uma alternativa segura 
ao trajeto, em resposta a ameaças de rompimento de barragens, 
como a de Maravilhas em Itabirito, que possam atingir a rodovia 
BR-356, que já passa por paralisações no tráfego desde o começo 
de 2019 devido ao risco de inundação. A ferrovia faz parte do pacote 
da privatização da empresa ainda na década de 90 e, originalmente, 
ligava a Região Metropolitana de Belo Horizonte ao Porto de Açu, no 
litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, passando por Ouro Preto, 
Mariana, Itabirito e outros municípios do interior de Minas. (Portal 

da Cidade- Mariana)
 

Agência Regional do MTE pode ser extinta

A equipe de redação do Jornal Voz Ativa entrou em contato com 
o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Ouro Preto (MG), na 
manhã da quinta-feira, 2, a fim de apurar os rumores da extinção 
da agência na cidade histórica. Rodrigo Rocha Gonçalves, chefe 
da agência do MTE, localizada na rua D. Vidal, n.83, confirmou 
uma possível extinção até o final de 2019. Gonçalves explicou que, 
“em alguns situações, caso a extinção se concretize, os usuários 
poderão recorrer ao Sistema Nacional de Emprego (SINE)”. A en-
trada no pedido de seguro-desemprego ou emissão de carteira de 
trabalho, por exemplo, podem ser realizadas no SINE. (Jornal Voz 

Ativa- Ouro Preto)
 

Santa Casa recebe projeto para prematuros

A Santa Casa de Misericórdia de Barbacena recebeu no, último 
sábado, 27, mais de 80 polvos de crochê, do projeto Octo. Os do-
nativos foram distribuídos pela coordenadora e implementadora do 
projeto em Barbacena, Maria Sônia Barbosa da Silva, que há exatos 
dois anos trabalha no movimento. Os polvos de crochê são usados 
dentro das incubadoras junto aos bebês prematuros da Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal. Para produzir os bonecos são 
necessárias linhas 100 % de algodão, sendo oito tentáculos de 22 
centímetros de comprimento, capazes de envolver o bebê. (Folha 

de Barbacena)

Instituto Estadual de 
Florestas reabilita 
animais silvestres

Animais vítimas de crimes 
ambientais foram libertados

Passeio Mitsubishi 
Experience 4x4 em 

Gonçalves (MG) 
Evento off-road terá roteiro por cacho-
eiras, florestas de araucária, hortênsias 

e um belíssimo visual de serra
O Mitsubishi Experience 

4x4 desembarca nas serras de 
Minas Gerais para um passeio 
repleto de off-road neste fim 
de semana, dias 29 e 30 de 
junho.

Encravada na Serra da 
Mantiqueira, a charmosa ci-
dade de Gonçalves (MG), no 
sul de Minas Gerais, recebe 
o evento que é aberto para 
famílias e amigos que querem 
se divertir, apreciar belas pai-
sagens e curtir um dia divertido 
a bordo dos veículos 4x4.

O evento é para todas as 
idades e uma ótima oportuni-
dade de conhecer regiões tu-
rísticas. O município preserva 
tradições que garantem um ar 
interiorano, seja nas ruas do 
centro ou nos bairros rurais.

O roteiro do passeio terá 
cerca de 60 quilômetros e qua-
se todo por estradas de terra. 
“Na parte inicial, seguiremos 
rumo ao centro de Gonçalves, 
passando pela Igreja e pela 
charmosa Padaria das Flores”, 
destaca Isac Pinto, coordena-
dor técnico do evento.

Os participantes terão ainda 
a oportunidade de passar pe-
las cachoeiras dos Henriques 
e Porto dos Martins. A parada 
para descanso será no distrito 
dos Costas, em Paraisópolis 

(MG).
“Retornaremos para Gon-

çalves pelo bairro do Gantaga-
lo e Terra Fria. Na parte final, 
faremos uma divisão com um 
trecho mais tranquilo e outro 
mais ‘off-road’, para quem qui-
ser testar todos os atributos de 
seu Mitsubishi”, explica Isac.

Não há idade mínima, nem 
máxima, para participar do 
passeio. No momento da ins-
crição, é possível escolher 
entre o sábado ou o domingo. 
Podem se inscrever os mo-
delos 4x4 das linhas L200, 
Pajero, ASX, Outlander e Eclip-
se Cross. A taxa arrecada é 
100% revertida para o Instituto 
Ingo Hoffmann. As inscrições 
podem ser feitas no site www.
mitsubishimotors.com.br.

O Mitsubishi Experience 
4x4 tem patrocínio de Axalta, 
Pirelli, JBL, Lubrax, Salomon 
e Artfix.

Acompanhe as novidades 
dos eventos Mitsubishi através 
das redes sociais:

+ Facebook - www.face-
book.com/Mundomit

+ Youtube - www.youtube.
com/MitsubishiMotors

+ Twitter - www.twitter.com/
nacaomitsubishi

+ Instagram - www.insta-
gram.com/mundomit

Animais vítimas de tráfico 
e atropelamento, entre outros 
tipos de violência, têm recebido a 
oportunidade de voltar ao habitat 
natural em Minas. Por meio do 
Instituto Estadual de Florestas 
(IEF), eles são recebidos nos 
Centros de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas), onde são 
atendidos e tratados até estarem 
saudáveis para envio às áreas 
de soltura do Projeto Asas (Áreas 
de Soltura de Animais Silvestres). 
Em todo o estado, são 51 áreas 
cadastradas junto ao IEF e aptas 
para soltura. Somente neste ano, 
1.800 animais já foram recebidos 
no Cetas e 970 foram soltos.

Entre os últimos animais res-
gatados estão três tamanduás-
bandeiras órfãos que, após longo 
período de reabilitação, voltaram 
à natureza, neste mês de junho, 
em Uberlândia, no Triângulo Mi-
neiro. A espécie é ameaçada de 
extinção.

Para o trabalho do Asas, o 
IEF tem como parceiros o Mi-
nistério Público de Minas Gerais 
(MPMG), o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e 
as organizações não governa-
mentais (ONGs) Waita Instituto 
de Pesquisa e Conservação e a 
Águas Vivas Socioambiental.

Minas Gerais conta atualmen-
te com três Cetas, localizados 
em Juiz de Fora (Zona da Mata), 
Montes Claros (Norte de Minas) e 

Belo Horizonte, onde a unidade é 
compartilhada com o Ibama.

“Em relação à reabilitação dos 
animais silvestres que chegam 
nessas estruturas e sua reinte-
gração ao ambiente natural, as 
ações do IEF têm propiciado a 
soltura de uma média de 55% do 
total de animais recebidos”, afirma 
a diretora de Proteção à Fauna do 
IEF, Liliana Adriana Nappi Mateus. 
Ela explica que algumas espécies 
necessitam de tempo maior para 
reabilitação, como foi o caso dos 
tamanduás no Triângulo, onde o 
projeto recebeu o nome de Ta-
manduASAS. Para a espécie de 
tamanduás-bandeiras, o processo 
de soltura pode variar entre seis 
meses e um ano e meio.

Sob os cuidados de uma equi-
pe especializada e multidisciplinar, 
da Unidade Regional de Florestas 
e Biodiversidade (URFBio) Triân-
gulo, os filhotes de tamanduás 
receberam tratamento desde o 
aleitamento ao desmame. Duran-
te o processo de acolhimento, os 
animais foram, gradativamente, 
sendo avaliados para estarem 
aptos à soltura em seu habitat 
natural. Durante todo esse tra-
balho, os analistas ambientais 
da unidade Triângulo do IEF 
aproveitaram para fazer estudos 
sobre a espécie. As informações 
são essenciais para manejo e 
conservação desses tamanduás 
em outras localidades.

Monitoramento constante
Mesmo depois do retorno à 

natureza, os profissionais do IEF 
continuam tendo informações 
sobre os animais, que estão 
sendo monitorados por meio de 
coletes doados pelo Naples Zoo 
at Caribbean Gardens, que é uma 
organização caribenha sem fins 
lucrativos que coopera em pro-
gramas de conservação dentro 
e fora da natureza para espécies 
ameaçadas de extinção, por meio 
do parceiro do TamanduASAS, o 
Projeto Bandeiras e Rodovias. 
Os coletes são essenciais para 
indicar a localização desses 
animais, o que permite melhor 
acompanhamento deles.

Antes da abertura da porta 
do viveiro o comportamento dos 
tamanduás foi observado sem 
o colete e, depois, com seu uso. 
Como a adaptação ao equipa-
mento estava dentro do esperado, 
a porta foi aberta e, de acordo 
com Mariceia, os três tamanduás 
saíram no mesmo dia.

Além dos coletes para rastre-
amento, a equipe do TamanduA-
SAS também acompanha esses 
mamíferos por meio de câmeras 
trap e visitas a campo. Todo esse 
monitoramento para avaliação 
desses animais em vida livre vai 
ocorrer, constantemente, durante 
o período de um ano, que é o tem-
po de durabilidade das baterias 
dos coletes. 

O tamanduá-bandeira, que 
já foi encontrado em todos os 
estados do Brasil pode comer 
até 30 mil formigas e cupins por 
dia. Ameaçado de extinção, o 
tamanduá-bandeira (Myrmeco-
phaga tridactyla) mede cerca de 
2,20 metros, pesa até 45kg, tem 
uma cauda grande e com pelos 
grossos e compridos e um focinho 
longo. Ele passa a maior parte do 
tempo no chão, mas tem a habili-
dade para subir em árvores.

Atitudes simples podem con-
tribuir para que as populações do 
tamanduá-bandeira sobrevivam: 
atenção redobrada nas estradas 
de modo a evitar atropelamen-
tos, não os caçar, manter cães 
domésticos distantes de áreas 
de conservação, não praticar o 
desmatamento ilegal, não realizar 
queimadas, além de estudar e co-
nhecer melhor sobre seus hábitos 
para saber como ajudá-lo a sobre-
viver no seu habitat natural.
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São Lourenço e região

Célia chegou a ser cassada em 2018, mas ganhou no TJMG o direito de retornar ao cargo

Comissão Processante 
investigará Prefeita de 

São Lourenço
Vereadores terão até 90 dias corridos para conclusão 

da investigação 
A Câmara Municipal ins-

taurou uma Comissão Pro-
cessante (CP) na sessão 
desta segunda-feira, dia 
24, para apurar o suposto 
cometimento de infrações 
político-administrativas pela 
Prefeita de São Lourenço, 
Célia Shiguematsu Caval-
canti Freitas Lima. A aber-
tura das investigações tem 
como base o Decreto Lei 
201/67.

Os vereadores sortea-
dos para a composição da 
Comissão foram Agilsander 
Rodrigues da Silva – PSD 
(presidente), Natanael Pau-
lino de Oliveira – CIDADA-
NIA (relator) e Paulo Gilson 
Chopinho de Castro Ribeiro 
– PSC. O prazo para a con-
clusão das investigações é 
de 90 dias corridos. 

A denúncia foi apresenta-
da por Aldrin Luiz dos San-
tos, Alice Cordeiro Rodrigues 
da Silva e Marco Antônio da 
Cunha Arantes, todos servi-
dores públicos municipais 
concursados. Segundo o 
documento protocolado na 
Câmara, o Poder Executivo 
teria continuado, após notifi-
cação, a descontar a contri-
buição previdenciária sobre 
o terço constitucional de 
férias, horário extraordinário 
(e incorporado), primeiros 
15 dias de auxílios doença e 
acidente, aviso prévio inde-
nizado e adicionais noturno 
e de insalubridade.

No texto, os funcionários 
também questionam a con-
tratação da Empresa Amaral 
& Barbosa Advogados para 
atuar em uma “compensa-
ção junto ao parcelamento 
de débitos previdenciários” 
para com o INSS no valor 
estipulado de R$ 761 mil. A 
quantia teria vindo, de acor-
do com os servidores, das 
contribuições indevidas.

Os autores ainda de-
nunciam que houve im-
probidade administrativa, 
afirmando que na data de 
fechamento do contrato, 03 
de abril de 2017, a Prefeitura 
contava com um quadro de 
quatro a cinco advogados. 
Os funcionários citam que 

a Administração Municipal 
se propôs a pagar R$ 1,2 
milhão à empresa.

Ao todo, nove dos 13 ve-
readores votaram a favor da 
abertura das investigações, 
o número mínimo para que a 
CP fosse aprovada (2/3 dos 
parlamentares). Rejeitaram 
a denúncia Abel Goulart 
Ferreira – PR, Evaldo José 
Ambrósio – PROS, Paulo 
Gilson Chopinho de Castro 
Ribeiro e Rodrigo Martins de 
Carvalho – PSB.

A Câmara ainda recebeu 
um pedido de abertura de 
CP contra o vereador Agil-
sander Rodrigues da Silva, 
que foi presidente em 2017, 
ano em que a Casa Legisla-
tiva contratou um escritório 
de advocacia para outra 
Comissão Processante que 
investigava a prefeita.

De acordo com a denún-
cia, feita pelo eleitor Jairo 
Ferreira Pinto, não havia a 
necessidade de contratar o 
escritório, pois a Casa Le-
gislativa já conta com dois 
advogados. O valor do con-
trato foi de cerca de R$30 

mil. Todos os vereadores 
votaram contra a abertura 
da CP.

Prefeita já foi cassada 
e ganhou na justiça o di-
reito de retornar ao cargo 

chefe

No dia 06 de março de 
2018, após quatro meses 
de investigação, a Câmara 
Municipal de São Louren-
ço cassou o mandato da 
prefeita Célia Cavalcanti. 
Uma Comissão Processan-
te foi aberta em novembro 
de 2017 para investigar 
a interferência do marido 
da então chefe do exe-
cutivo, Natalício Tenório 
Cavalcanti, na gestão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de São Lourenço 
(SAAE).De acordo com 
a CP 001/2017 a prefeita 
descumpriu o Decreto-Lei 
201/67, no artigo 4º e in-
cisos VIII e X.  Os incisos 
dizem que o chefe do exe-
cutivo não pode “Omitir-se 
ou negligenciar na defesa 
de bens, rendas, direitos 

ou interesses do Município 
sujeito à administração da 
Prefeitura e Proceder de 
modo incompatível com a 
dignidade e o decoro do 
cargo”, respectivamente.

Foram duas votações re-
alizadas pelos vereadores, 
uma para cada inciso. Nos 
dois motivos houve 10 votos 
favoráveis à cassação e 
três contrários. Para o impe-
dimento de continuação do 
mandato seriam necessários 
2/3 dos votos dos treze ve-
readores, o que representa 
nove votos. Foram obtidos 
10 votos favoráveis ao impe-
dimento. Os vereadores que 
votaram contra a cassação 
foram: Abel Goulart Ferrei-
ra, Paulo Gilson Choppinho 
de Castro Ribeiro e Evaldo 
José Ambrósio. A sessão 
extraordinária para julga-
mento de Célia Cavalcanti 
durou mais de 10 horas.

Mas, no dia 07 de agosto 
de 2018, Célia voltou ao 
cargo, após decisão do Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), com quatro 
votos a um.

Foto: PMSL

Santo é o pecador que 
nunca desistiu 

O santo atingiu a maturidade, 
penso eu. E por falar em ma-
turidade, como tenho dito nos 
últimos tempos, quão benéfica 
é esta conquista! A maior con-
quista que alguém pode fazer. É 
atingir um estado de integridade 
pessoal que traz felicidade para 
si e para a sociedade. Mas 
como tornar-se uma pessoa 
madura? Primeiro tentar, de-
pois não desistir, e no caminho 
se conhecer e se aprimorar. 
Sabemos que estamos sempre 
buscando por uma vida fácil, uma 
vida de mínimos esforços e paga-
mos um preço altíssimo quando 
decidimos viver de forma super-
ficial, sem aprofundar questões 
humanas e temas fundamentais 
para trazer sabedoria para a 
vida. Pagamos com prejuízos à 
qualidade de vida.

Nós nos habituamos a viver 
para satisfazer as necessidades 
materiais e os gozos dos sen-
tidos. Muito além de consumir, 
e consumir bens e sensações, 
o que mais vale a pena na vida 
é investir em aprimorar-se e 
crescer interiormente. Embora 
pareça não ser tão mensurável, 
a verdade é que a única realidade 
que existe é o mundo invisível 
que criamos para viver com a 
forma de conversar, interagir, agir, 
o que pensar, o que sentir - são  
aquilo que faz o nosso mundo ser 
como é para nós: de paz ou de 
turbulência! 

As vezes é mais fácil investir 
no carro, na casa, na beleza 
física, nos dentes... Não que não 
seja importante, mas é preciso 
também viver de forma mais 
profunda, porque o problema do 
homem e da sociedade sempre 
foi de natureza ética... E ser 
ético depende também de criar 
relações maduras. Ser uma 
pessoa madura exige trabalho, 
um trabalho que é revestido de 
autoconhecimento e transforma-
ção sistemática.

Santo é o pecador que nun-
ca desistiu. Essa é uma grande 
frase dita pelo papa João Paulo 
II, que contém a chave daquele 
que deseja se aprimorar. Saben-
do que “santo”, penso eu aqui 
nestes escritos agora, é o lugar 
da bem-aventurança, da maturi-
dade. O pecador é esse lugar de 
reincidência de erros e círculos 

viciosos.
A vida exige transcendên-

cia, crescimento, rompimentos, 
desapegos, fechamentos de 
ciclos, renascimentos. A vida 
é um movimento contínuo de 
um desabrochar infinito, como 
diz aquela música de Caetano, 
Canto de um povo de um lugar: 
“Todo dia o sol levanta, e a gente 
canta ao sol de todo dia. Fim da 
tarde a terra cora e a gente chora 
porque finda a tarde. Quando a 
noite a lua mansa e a gente dan-
ça venerando a noite. Madrugada 
céu de estrelas e a gente dorme 
sonhando com elas.” A vida não 
se esgota, a vida é a todo o se-
gundo uma espera de cuidado. A 
vida se repete, as circunstâncias 
podem até se repetir, mas exigem 
de nós novos comportamentos, 
novas respostas.

A gente canta, a gente chora, 
a gente dança, a gente dorme 
e a gente sonha, enquanto o 
sol continua a nascer, continua 
a corar, a lua vem, as estrelas 
correm para tomarem seus lu-
gares no céu. É esse pulsar da 
vida que te chama a responder 
de novo, com mais coerência, a 
cada passo, verdade? Não que 
não haverá erros, mas os erros 
não são motivos de parada e sim 
degraus da caminhada.

A gente muitas vezes repete 
aquilo que vai na direção contrá-
ria. Mas é um cuidado constante, 
um redirecionar da bússola, um 
reverenciar todos os dias, quan-
do você levanta e o Sol nasce, e 
você pode agradecer pela oportu-
nidade de continuar tentando!

“Uma pessoa madura não é 
uma pessoa que não erra, porque 
isso não existe. Uma pessoa 
madura é uma pessoa que sofre 
com a própria fragilidade, que 
sofre com o próprio mal e grita por 
uma possibilidade de solução dis-
so.” Foi o que o disse sabiamente 
o professor Miguel Mahfoud.

Pois é, buscar soluções ape-
sar dos pesares... Para a ética e 
para a maturidade nunca desistir, 
superar o pecador, e santificar. 
Santificafo seja e que venha a 
nós o reino de paz.

Ana Terra Oliveira é mo-
radora de São Lourenço, psi-
cóloga, escritora e contadora 
de histórias. Telefone: (35) 
99761-5782
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CruzadinhaSecretaria de Saúde confirma 
terceira morte por dengue no 

Sul de MG em 2019
Caso foi registrado em Campos Gerais. Minas Gerais já registrou 86 

óbitos pela doença
O novo boletim epi-

demiológico da Se-
cretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) confirmou 
a terceira morte por 
dengue no Sul de Mi-
nas em 2019. O caso 
foi em Campos Gerais 
(MG).

Os outros dois re-
gistros tinham sido em 
Passos (MG). Além da 
nova confirmação da 
morte pela doença, 
o boletim traz 15.392 
casos prováveis no 
Sul de Minas. O nú-
mero aponta uma re-
dução de 30 casos 
em relação ao último 
boletim, divulgado na 
semana passada. Se-
gundo a secretaria, 
isso acontece quando 
casos prováveis são 
descartados após tes-
tes negativos.

Em Campos Ge-
rais, cidade onde foi 
registrada a morte, são 
382 casos prováveis de 
dengue – é a 11ª cidade 
do Sul de Minas em 
número de casos. Pas-
sos segue como cidade 
com mais registros; ao 
todo, são 3109.

No  es tado ,  são 
423.317 casos prová-
veis, com 86 mortes. 
O estado está em si-
tuação de alerta para 
o aumento no número 
de casos das doenças 
transmitidas pelo Aedes 

aegypti como dengue, 
chikungunya e zika.

Em São Lourenço  
ações de prevenção à 
dengue, em breve, se-
rão obrigatórias para 

moradores
A medida foi aprova-

da pela Câmara Muni-
cipal de São Lourenço, 
por meio do projeto de 
lei 2935/2019. Quem 
descumprir a regra po-
derá ser multado entre 
R$171,60 e R$1.716. A 
cobrança será feita em 
caso de constatação 
de criadouros ou focos 
do vetor ou diante da 
recusa do acesso de 
agentes de endemias à  

propriedade.
O projeto de lei 2935 

cria o Programa Mu-
nicipal de Prevenção 
e Combate à Dengue, 
Chikungunya e Zica Ví-
rus. O texto foi enviado 
pelo Poder Executivo e 
determina que os mora-
dores realizem a drena-
gem de poças, calhas 
e lajes, remoção de 
entulho, vedação de 
caixas d’água, manu-
tenção periódica de 
piscinas e colocação 
de areia em pratinhos 
de vasos de plantas. 
Em contrapartida, a 
Secretaria de Saúde 
manterá o serviço per-
manente de orientação 
da população.

De acordo com o 
texto, o cuidado sa-

nitário de prevenção 
também deve ser rea-
lizado em lotes vagos, 
jazigos de cemitério, 
obras de construção 
civil e estabelecimen-
tos que comercializem 
pneus. As floriculturas 
deverão orientas os 
clientes e as imobiliá-
rias precisarão enviar 
uma relação dos imó-
veis desocupados e 
recém-alugados.

O documento ainda 
prevê o ingresso força-
do em três situações: 
locais abandonados, 
residências cujos pro-
prietários não foram lo-
calizados e onde hou-
ve a recusa da entrada 
do agente público para 
inspeção.

Toda a arrecadação 
com as multas será 

destinada ao Fundo 
Municipal de Saúde 
e aplicada na manu-
tenção e custeio do 
programa de combate 
às endemias. O valor 
da cobrança poderá ser 
dobrado em caso de 
reincidência. Segundo 
o Poder Executivo, os 
objetivos são “asse-
gurar aos profissionais 
de saúde diretamente 
envolvidos nas ações 
de campo, os agentes 
comunitários de ende-
mias (ACE), o exercício 
pleno das ações” e 
conscientizar a popu-
lação da responsa-
bilidade que ela tem 
em relação à “saúde 
pública e coletiva do 
município”.  O projeto 
será enviado à Prefei-
tura para sanção.

O Grupo convida a todos 
para a comemoração do 

14° aniversário a realizar-se 
no dia 03 de julho, às 19h.

Local: Igreja Matriz de 
Soledade de Minas

Palestrantes: 

Maria Diamantina
 Guiomar 

Dra. Esmeralda Paixão

Grupo Viver Sóbrio 
Alcoólicos Anônimos 
de Soledade de Minas


