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

Telefax: 35 3332-1008 / 9 9965-4038São Lourenço, Terça-feira, 03 de Setembro de 2019ANO XXVI - Nº 1380  -  R$ 2,00

A Concessionária 
Circular São Louren-
ço Ltda iniciará no dia 
31/08/2019 (sábado) o 
novo sistema de trans-
porte público da cida-
de, indicado por estu-
do técnico contratado 
pelo Município. A nova 
proposta apresentada 
na Audiência Públi-
ca realizada no dia 
13/06/2019 na Câma-
ra Municipal, ligarão 
os bairros ao centro 
e não mais bairro a 
bairro, havendo assim 
a integração tarifária 
no sistema.
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Cinco dicas para acertar na 
escolha do sócio

Sebrae reúne orientações 
para uma das decisões que 
exigem mais cautela do empre-
endedor, pois constitui a forma-
lização de um acordo mútuo de 
divisão de lucros e prejuízos.

Saber como escolher um 
sócio é fundamental para o su-
cesso de um negócio e para evi-
tar problemas na gestão. Essa 
escolha precisa ser baseada 
em uma série de critérios anali-
sados antes da formalização da 
sociedade. O perfil do sócio deve 
ser integrado ao propósito do 
negócio, e complementar o seu 
próprio perfil. É esse propósito 
que define a razão de existir do 
negócio em sociedade. Empre-
ender é uma estrada sinuosa 
que envolve riscos, mas que 
pode levar ao topo. É importante 
contar com um sócio para com-
partilhar a energia necessária 
para a subida.  

A escolha de um parceiro, 
quando se empreende por ne-

cessidade, é ainda mais delica-
da. O ideal é que essa decisão 
não seja imediatista e precipitada 
em função da situação, que pode 
acontecer sob forte pressão. 
Vale a pena buscar sempre uma 
avaliação mais aprofundada, 
pois suas consequências irão 
durar muito tempo.

Considerando a importância 
dessa escolha, o Sebrae reuniu 
algumas orientações para quem 
está no processo de busca ou 
de definição de sociedades. 
Confira as sugestões abaixo e 
veja outras dicas no Canal do 
Sebrae no YouTube.

1. O sócio pensa diferente 
de você? 

Se for para ter alguém igual 
a você no negócio, basta você 
mesmo. O sócio precisa com-
plementar a sua forma de tra-
balhar e empreender, abrindo 
novas oportunidades e com 
um olhar sobre áreas de ges-

tão nas quais você não se saia 
bem, e assim reforçando a 
empresa como um todo.

 2. O sócio escolhido terá 
que saber sobre o marketing 
e a tecnologia do negócio

Para atuar como um sócio é 
necessário que a pessoa esco-
lhida conheça do marketing do 
produto: sua precificação, seu 
público-alvo, e sua forma de se 
comunicar com o cliente.

3. Integridade e franqueza 
são essenciais

É fundamental que haja 
relações profissionais, alicer-
çadas em transparência plena, 
isto é, comunicação assertiva e 
posturas claras e efetivas para 
soluções de desafios e proble-
mas. Às vezes você pode não 
gostar de uma expressão ou co-
locação do seu sócio. Acontece, 
somos todos humanos. Mas é 
fundamental que você confie na 
sua integridade e na intenção do 
sócio em prol da empresa.

4. Pensamento positivo, 
otimista e resolutivo

Um empreendedor precisa 
ser realista, para reconhecer o 
seu lugar e suas condições, e 
ao mesmo tempo otimista para 
transformar o mercado e as 
pessoas com a sua empresa. 
O sócio precisa compartilhar 
dessa visão, e trabalhar com 
a crença otimista de que vai 
melhorar. E a melhoria será 
consequência das suas ações

5. Atenção ao sócio in-
vestidor

Você vai ter um sócio apenas 
investidor, que não irá se envol-
ver na operação da empresa? 
CUIDADO! Apesar dele entrar 
apenas com  dinheiro, é funda-
mental que ajude a empresa a 
abrir portas, encontrar novas 
parcerias e vender mais. Não 
aceite   ter mais um patrão, sócio 
capitalista, sem que ele também 
contribua de algum modo para o 
crescimento do negócio.

São Lourenço Integrada
A operação do novo Sistema de Transporte 

Público Municipal começa no dia 31/08.
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diretor técnico do Hemocentro 
da Paraíba, Fernando Brede-
rodes (bioquímico e fotógrafo), 
resultou em fotos em alta defi-
nição de minerais pesquisados 
na instituição de ensino. Os 
dois se conheceram no Clube 
Brasileiro de Colecionadores 
de Minerais. Anísio Cláudio 
Rios Fonseca explicou que 
Fernando Brederodes utili-
zou uma câmera Canon T3 
com tubo extensor adaptado 
em objetiva de microscópio 
bauch&lomb e sequências de 
planos de imagens empilha-
das com software Combine 
ZP.  (Jornal Nova Imprensa- 
Formiga) 

 
Procon tem maior número 

de atendimentos 
O Programa de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Pro-
con) de Divinópolis publicou 
números de atendimentos re-
alizados pelo órgão durante os 
últimos três anos. O gerente 
do Procon Municipal, Ulisses 
Damas Couto, ressaltou que, 
até princípio de agosto deste 
ano, a instituição havia rea-
lizado 3.625 atendimentos. 
Em 2017, o Procon respondeu 
1.835 chamados; e, em 2018, o 
número aumentou para 2.817. 
Desde o estabelecimento do 
órgão, em 1990, o número de 
serviços neste ano vai ser o 
maior na história. (Gazeta do 
Oeste- Divinópolis) 

 
Pesquisa mapeia de pesso-

as em situação de rua 
O trabalho da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento 
Social (Seds) para o resgate 
de pessoas em situação de 
rua em Uberaba é contínuo. 
Para garantir a qualidade e 
continuidade das ações, as 
equipes da Abordagem Social, 
Centro Pop e Seção de Apoio 
às ONGs vão realizar, do 
dia 2 ao dia 10 de setembro, 
trabalho de diagnóstico deste 
universo no município. A chefe 
do Departamento de Proteção 
Social Especial, Claudia Cris-
tina da Silva, explica que vão 
ser feitas pesquisas nos locais 
onde existem pedintes, para 
mapear as pessoas e os prin-
cipais pontos com moradores 
em situação de rua. (Jornal da 
Cidade- Uberaba) 

 
Caratinga terá aumento no 

repasse do FPM 
Com a divulgação de novas 

estimativas populacionais por 
parte do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) na última quarta-feira, 
28, a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) anali-
sou os dados. Em 2020, 101 
municípios devem subir de 
coeficiente por terem tido au-
mento populacional suficiente 
para mudar de faixa, incluindo 
Caratinga. Os coeficientes 
projetados são de 2,80 (2019) 
e 3,00 (2020). O município 
contabilizou segundo esti-
mativa com referência julho 
de 2019, o total de 92.062 
habitantes. Além disso, outros 
286 municípios estão perto 
de uma mudança que pode 
incrementar os valores rece-
bidos por meio do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM). (Diário de Caratinga)

Gerais

Muriaé sai de estado de 
alerta de meningite

A Prefeitura de Muriaé, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), em 
consonância com o Centro 
de Epidemiologia e Serviço 
de Infectologia do município, 
informa que a cidade saiu do 
estágio de alarme para o de 
vigilância quanto à meningite. 
Segundo o médico infectolo-
gista do Setor de Epidemiolo-
gia da SMS, Daniel Licy, não 
há até o momento novos ca-
sos suspeitos ou confirmados 
de qualquer natureza da do-
ença em Muriaé, nem de ma-
nifestação similar em qualquer 
dos contatos do caso índice. 
Depois de passado o período 
de atenção, a SMS ficará em 
vigilância por um período de 
até 60 dias após o diagnóstico, 
através dos órgãos pertinentes 
de notificação e vigilância. 
(Gazeta de Muriaé)

 
Mel norte-mineiro recebe 

R$ 500 mil
A cadeia produtiva da api-

cultura do Norte de Minas vai 
receber investimentos de R$ 
500 mil a partir de um Termo 
de Execução Descentralizada 
(TED) firmado entre o Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) e a Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba (Codevasf). Os 
recursos têm origem no Pro-
grama Rotas da Integração do 
MDR, no qual o polo de api-
cultura da região mineira está 
inserido e é reconhecido pelo 
ministério como área prioritá-
ria. Atualmente, os produtores 
e entidades de apoio estão 
organizados no recém-criado 
Comitê Gestor do Polo, o que 
vem garantindo a organiza-
ção e a mobilização conjunta 
desse setor produtivo, para 
a estruturação da atividade 
no Norte de Minas. (Jornal O 
Norte- Montes Claros) 

 
Doenças do coração são 

as que mais matam 
Os distúrbios que afetam o 

sistema circulatório constituem 
a principal causa de óbitos por 
doenças em Juiz de Fora, pelo 
menos nos últimos seis anos. 
A pedido da Tribuna, a Secre-
taria de Saúde disponibilizou 
o levantamento das doenças 
que mais fazem vítimas fatais 
na cidade. No período entre 
2013 e 2018, foram registra-
dos 5.987 mortes decorrentes 
destes distúrbios, número que 
representa cerca de 23% do 
número total de óbitos por do-
enças no mesmo período. Para 
se ter ideia, disfunções como 
acidente vascular cerebral 
(AVC), infarto e hipertensão, 
somadas a demais doenças 
do aparelho circulatório mata-
ram mais do que neoplasias 
(tumores) - que aparecem em 
segundo lugar na lista de do-
enças mais fatais, no mesmo 
intervalo de tempo. (Tribuna 
de Minas- Juiz de Fora)

 
Parceria viabiliza imagens 

em alta definição 
Uma parceria do coordena-

dor do Laboratório de Minera-
logia do UNIFOR-MG, Anísio 
Cláudio Rios Fonseca, com o 

Programa Nexos abre inscrições 
para desafios da GreyLogix, 

Iguatemi, L’Oréal e Qualidados COLUNA MG - Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

O Programa Nexos está com 
inscrições abertas para quatro 
desafios promovidos pelas empre-
sas GreyLogix, Iguatemi, L’Oréal 
e Qualidados. A iniciativa é fruto 
da parceria entre o Sebrae e a 
Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec), com o apoio 
do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC). Cada startup selecionada 
receberá um aporte de recursos 
(entre R$ 100 mil e R$ 250 mil) para 
desenvolver suas soluções. 

O investimento previsto no 
programa será utilizado para apoiar 
as startups, sendo que a origem 
dos recursos será proveniente das 
grandes e médias empresas par-
ceiras do programa. “O Programa 
Nexos possibilita a conexão de 
grandes e médias empresas com 
startups de todo país, contribuindo 
para a criação de um ambiente de 
negócios propício para o desenvol-
vimento de soluções tecnológicas 
e pequenas empresas inovadoras”, 
explica o diretor técnico do Sebrae, 
Bruno Quick. 

O Industry 4.0 Assistance da 
GreyLogix busca uma solução para 

aperfeiçoar a interação dos opera-
dores industriais aos especialistas 
da GreyLogix. O desafio busca 
otimização e dinamização entre 
centrais de monitoramento e su-
porte industrial remoto, por meio de 
tecnologias de automação, informa-
ção e comunicação. A GreyLogix é 
uma empresa nacional que atua no 
ramo de automação industrial, com 
sede em Santa Catarina e unidades 
no Paraná e em São Paulo.

Já a Iguatemi propõe uma Jor-
nada de atendimento phygital. A 
rede de shopping centers convida 
empreendedores a apresentarem 
propostas de soluções tecno-
lógicas para o varejo, que se 
transforma constantemente com 
a tendência de comportamento 
dos clientes entre o mundo digital 
e físico, o então chamado phygi-
tal. Nesta jornada, o cliente pode 
iniciar um atendimento online e 
terminar off-line, proporcionando 
personalização em um shopping 
todo conectado. Um dos objeti-
vos é garantir que os clientes 
tenham uma experiência positiva 
dentro e fora dos centros comer-
ciais, levando total satisfação e 
atendimento individualizado de 

suas demandas. 
Identificar empreendedores 

com visão inovadora capazes de 
contribuir para o aperfeiçoamento 
do setor de gestão de projetos, 
obras, empreendimentos e ma-
nutenção é o desafio Field ser-
vices, proposto pela Qualidados, 
empresa nacional de consultoria 
em engenharia. Com a iniciativa, 
a companhia busca estabelecer 
novas soluções tecnológicas para 
a gestão e operação de serviços 
de campo, especialmente nas 
áreas de parada de manutenção 
e obras, com o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de aquisição 
e gerenciamento de dados de 
campo em tempo real, entre ou-
tros pontos.

“Nosso foco é identificar empre-
sas que dominem tecnologias como 
da Indústria 4.0 ou que já possuam 
uma solução que possa ser aplica-
da nos processos de planejamento 
e acompanhamento em tempo real, 
agregando maior automatização e 
produtividade desses processos”, 
enfatiza o diretor técnico da Quali-
dados Luiz Henrique Costa.

A maior empresa de cosméticos 
do mundo também participa do Pro-

grama com o Fórmula L’Oreal. O 
desafio propõe o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de materiais, 
ingredientes com provas de con-
ceitos em super absorvência de 
óleo e água com alta performan-
ce, que sejam compatíveis com 
formulações cosméticas, obtidos 
principalmente através de origem 
natural, biotecnológico, valorizando 
a biodiversidade brasileira, nano-
tecnologia e sintéticos. 

Critérios de participação
Para participar, a empresa 

deve ser um pequeno negócio 
inovador formalizado (com CNPJ), 
legalmente estabelecido em terri-
tório nacional, limitado ao fatura-
mento anual de R$ 4,8 milhões e 
alinhado às áreas de interesse da 
chamada. Também deve ter dis-
ponibilidade para realizar contrato 
de incubação/aceleração com um 
dos ambientes credenciados ao 
Nexos durante o período de desen-
volvimento tecnológico ao qual a 
chamada se propõe. As inscrições 
estão abertas até 16 de setembro. 
Para acessar as informações com-
pletas, acesse o site: http://www.
sebrae.com.br/nexos

PROCESSO 108/2019 – PRE-
GÃO PRESENCIAL 063/2019

Registro de Preço para futu-
ras e eventuais contratações de 
microempresas, empresas de 
pequeno porte e equiparadas 
para aquisições de materiais 

de informática para a Adminis-
tração Municipal. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
18/09/2019, com início às 09:00 
horas. Informações Tel.: (035) 
3325-1432. Pregoeira: Aline de 
A. Rizzi- MG, 02/09/2019.

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

Encceja registra aumento de 45% de participantes 
em busca de certificação e bate recorde

O Exame Nacional para Certifi-
cação de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) de 2019 foi 
aplicado no domingo, 25 de agos-
to, em todo o País, e teve recorde 
de participantes. Nesta edição, 
1.185.945 jovens e adultos realiza-
ram as provas, em 613 municípios, 
um aumento de 45% em relação ao 
ano passado.

Todo o processo foi bem-suce-
dido, desde a inscrição, a aplica-
ção, a elaboração das provas, a 
complexa logística de distribuição 
das provas, até a realização. Ape-
nas 0,01% dos candidatos des-
cumpriram as normas do exame, 
ou seja, 215 pessoas. A maioria 
entregou a prova antes do horário 
permitido, estava com algum equi-
pamento eletrônico que emitiu som, 
ou ainda não respeitou orientações 
dos fiscais.

O anúncio foi feito em coletiva 
de imprensa na sede do Ministério 
da Educação (MEC), em Brasília, 

nesta segunda-feira, 26. O ministro 
da Educação, Abraham Weintraub, 
observou ser uma boa sinalização 
para os futuros exames. “O suces-
so que a gente teve no Encceja é 
uma prova que a estrutura está 
tudo bem. Está tudo dentro do 
esperado que a gente imaginava 
que iria ocorrer. É um sucesso e 
um teste para o quem vem para o 
Enem [Exame Nacional do Ensino 
Médio]”, disse.

No total, o Encceja 2019 contou 
com 5.839 locais de prova e 76.874 
salas. Pela manhã e à tarde, 165 
mil pessoas estiveram envolvidas 
na aplicação do exame. O pre-
sidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) destacou 
que, em termos de impressão de 
provas, o Encceja demanda mais 
trabalho que o Enem. “As mesmas 
equipes que fazem o Encceja são 
as que fazem o Enem. Em termo 
de produção de prova, para fazer 

o Encceja, produzimos 60 cadernos 
de prova diferentes; para o Enem, 
são 18”, explicou.

A previsão é de que até o dia 6 
de setembro os gabaritos estejam 
no portal do Inep Os resultados 
serão divulgados em dezembro.

Nesta edição, os temas das 
redações foram “A organização do 
tempo e o acesso às redes sociais”, 
para o ensino médio, e “Novas 
formas de consumo consciente”, 
para o fundamental, ambos bas-
tante atuais. Cada redação vale 
dez pontos.

Quanto às questões de múltipla 
escolha, os candidatos à certifica-
ção do ensino fundamental res-
ponderam, pela manhã, perguntas 
sobre ciências naturais e matemá-
tica. No período da tarde, foram 
itens voltados à língua portuguesa, 
língua estrangeira moderna, artes, 
educação física, história e geogra-
fia e redação.

Já aqueles que procuraram o 
exame para a certificação do ensi-
no médio, se dedicaram às ciências 
da natureza e suas tecnologias e 
à matemática e suas tecnologias 
pela manhã. À tarde, o foco foi em 
linguagens, códigos e suas tecno-
logias, redação e ciências humanas 
e suas tecnologias.

Provas – No caso das provas 
objetivas, as questões de múltipla 
escolha são corrigidas pela Teoria 
de Resposta ao Item (TRI). Nessa 
metodologia, não há uma nota má-
xima possível, mas, para conseguir 
a certificação, o participante precisa 
alcançar pelo menos 100 pontos 
em cada disciplina e cinco pontos 
na redação.

No Encceja, cada participante 
escolhe quais provas irá realizar, e 
não participa necessariamente de 
todas as aplicações. Para a aplica-
ção do Encceja regular e PPL foram 

produzidos, em 2019, 120 cadernos 
de provas distintos. O exame é 
elaborado e aplicado pelo Inep, 
mas a emissão do certificado e da 
declaração parcial de proficiência 
é responsabilidade das secreta-
rias estaduais de educação e dos 
Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, que firmam 
Termo de Adesão ao Encceja.

Segundo Weintraub, a maior 
parte dos candidatos fazem a prova 
com fins profissionais. “As pessoas 
estão buscando se qualificar cada 
vez mais no mercado de trabalho. 
A gente vai cada vez mais nessa 
direção”, disse.

Outras aplicações – O Encceja 
tem quatro aplicações, com editais 
e cronogramas distintos:

• Encceja Nacional, para 
residentes no Brasil, realizado no 
último domingo, 25 de agosto;

• Encceja Exterior, para 
brasileiros residentes no exterior, 
em 15 de setembro;

• Encceja Exterior PPL, 
para residentes no exterior priva-
dos de liberdade ou que cumprem 
medidas socioeducativas, entre 16 
e 27 de setembro;

• Encceja Nacional PPL, 
para residentes no Brasil privados 
de liberdade ou que cumprem 
medidas socioeducativas, que 
ocorrerá em 8 e 9 de outubro. As 
aplicações fora do Brasil são reali-
zadas em parceria com o Ministério 
das Relações Exteriores (MRE).

O Inep encerrou a primeira 
grande aplicação do ano sem inter-
corrências, com normalidade e sem 
o registro de ocorrências relevan-
tes. Os cronogramas dos exames 
aplicados pelo Inep seguem con-
forme previsto, entre eles o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e 
o Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade).

Iniciativa contribui para que pequenos negócios desenvolvam soluções 
tecnológicas em conjunto com médias e grandes empresas
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Como vencer o 
conflito de gerações 

nas empresas?
Por Marília Cardoso

Muito tem se falado sobre o 
conflito de gerações dentro das 
empresas. É a primeira vez que 
vemos, três, quatro e até cinco 
gerações trabalhando juntas, 
num mesmo ambiente. Basica-
mente, as gerações são influen-
ciadas pelos contextos sociais, 
econômicos e históricos que 
viveram em determinada fase da 
vida. Isso influencia seus compor-
tamentos e atitudes, fazendo com 
que muitas vezes, uma geração 
não consiga compreender muito 
bem a outra.

Embora vasta, a literatura so-
bre o tema não é unânime sobre 
as datas de nascimento de cada 
geração. Mas, em geral, os cha-
mados Tradicionalistas reúnem 
pessoas nascidas entre os anos 
de 1925 e 1945. Os baby boo-
mers, são nascidos entre 1945 
e 1965. Na sequência, está a 
chamada Geração X, entre 1965 
e 1980. Aí vem a Geração Y, 
entre 1980 e 1995. Seguida pela 
Geração Z, entre 1995 e 2010. 
De 2010 em diante, está a caçula 
Geração Alpha. Vamos conhecer 
melhor cada uma delas?

Tradicionalistas: eles viveram 
a 2º Guerra Mundial e foram 
marcados por grandes crises 
econômicas. Essas pessoas vi-
venciaram muita escassez. Por 
esse motivo, costumam ser mais 
rígidas e não tem problemas em 
respeitar regras. Seus principais 
valores são a família, o trabalho 
e a moral. Eles valorizam o com-
prometimento e a lealdade. Essa 
geração prefere a estabilidade.

Baby Boomers: vivenciaram 
a Guerra do Vietnã e a Guerra 
Fria, o que influenciou fortemente 
a visão política desta geração, 
que é a criadora do movimento 
hippie. Foram agentes de gran-
des transformações políticas e 
sociais, inclusive sobre o papel 
da mulher na sociedade. Esta 
geração estabeleceu um estilo 
de vida que se segue até hoje, 
relativo ao casamento, compra 
da casa, do carro e a busca do 
tempo destinado ao lazer.

Geração X: viveram a queda 
do Muro de Berlim, o fim do Apar-
theid e as ditaduras na América 
Latina. Acabaram não ficando 
nem de um lado e nem do outro, 
quando já chegava a era digital. 
Se mostraram transgressores, 
com posturas que não neces-
sariamente estão alinhadas aos 
preceitos de liberdade pregados 
pela geração anterior. Entre as 
características predominantes, 

estão a busca por seus direitos, 
a liberação sexual, bem como a 
valorização do sexo oposto.

Geração Y: também é cha-
mada de millenials, por serem 
os primeiros a chegarem à idade 
adulta após a virada do milênio. 
Eles procuram ser mais com-
prometidos com a coletividade, 
otimistas em relação ao futuro e 
com maior consciência social e 
ambiental. São propensos a fa-
zer voluntariado e atuar por uma 
causa relevante aos seus valores. 
Mais informais, são agitados e 
vivem em uma espiral de informa-
ção que os torna cada vez mais 
impacientes e imediatistas.

Geração Z: é formada pelos 
chamados nativos digitais, que 
nasceram após o surgimento 
da internet, já em uma socie-
dade voltada às tecnologias da 
informação. Entendem de forma 
diferente das gerações anteriores 
questões como privacidade, tem-
poralidade, coletividade e virtuali-
dade. Os dispositivos eletrônicos 
são entendidos como extensões 
do ser e não existe diferença 
entre vida on e offline.

Geração Alpha: como ainda 
são crianças, sabe-se pouco so-
bre seus comportamentos. Espe-
cialistas ainda especulam sobre 
os impactos da hiperconexão 
desde a primeira infância. Nas 
escolas, a tendência é que o foco 
deixe de ser o conteúdo para se 
tornar o aluno. Ele é quem está no 
centro. Os estímulos sensoriais 
tendem a ser cada vez maiores. 
Um mundo era hierárquico, cheio 
de regras, não faz mais sentido 
para essa geração. Eles vão se 
tornar adultos numa sociedade 
muito mais horizontal.

Cabe destacar que não exis-
te uma geração melhor que a 
outra. Cada uma tem as suas 
características, especificidades, 
comportamentos e desafios. Um 
ambiente de trabalho diverso, 
com profissionais em diferentes 
momentos de vida e de carreira 
só tende a beneficiar a todos. 
Uma convivência harmônica e 
proveitosa começa pelo respeito 
a cada uma delas.

Marília Cardoso é jornalista, 
com pós-graduação em Comu-
nicação Empresarial, MBA em 
Marketing e pós-MBA em inova-
ção. É empreendedora, além de 
coach, facilitadora em processos 
de Design Thinking, consultora e 
professora de inovação. É funda-
dora da InformaMídia, agência de 
comunicação, e sócia-fundadora 
da PALAS, consultoria de inova-
ção e gestão.

São Lourenço Integrada

A Concessionária Circular 
São Lourenço Ltda iniciará 
no dia 31/08/2019 (sábado) 
o novo sistema de transporte 
público da cidade, indicado 
por estudo técnico contra-
tado pelo Município. A nova 
proposta apresentada na Au-
diência Pública realizada no 
dia 13/06/2019 na Câmara 
Municipal, ligarão os bairros 
ao centro e não mais bairro a 
bairro, havendo assim a inte-
gração tarifária no sistema.

Esta integração consiste 
na possibilidade do usuário 
utilizar uma segunda linha 
mediante pagamento de 
apenas uma única tarifa, ou 
seja, a transferência de pas-
sageiros entre linhas/ônibus 
é gratuita. O usuário terá o 
prazo de 1 (uma) hora para 
embarcar no ônibus do seu 
destino final, pagando ape-
nas uma única passagem.

Para realizar a integração 
tarifária, o usuário deverá 
possuir o cartão, que poderá 
ser recarregado pelo próprio 
usuário ou pelo empregador. 
A Circular São Lourenço 
disponibilizará um ponto no 
pavimento térreo da Prefei-
tura Municipal para que seja 
solicitado o cartão. As alte-
rações de alguns itinerários 
e horários estão disponíveis 
nos sites e nas redes sociais 
da empresa e da Prefeitura.

A Prefeitura de São Lou-
renço informa ainda que a 
vigência do contrato com 
a Concessionária Circular 
São Lourenço foi prorrogada 
para o dia 29/11/2019. Este 
período servirá para que a 
Administração e a Empresa 
possam avaliar o novo sis-
tema. Caso atenda a expec-
tativa de ambas as partes, o 
contrato será prorrogado em 
definitivo, com a exigência 
de significativas melhorias, 
como a aquisição de ônibus 
mais novos e modernos e a 
instalação de novos abrigos 
cobertos.

Toda mudança traz des-

A operação do novo Sistema de Transporte 
Público Municipal começa no dia 31/08.

conforto e exigem adapta-
ções. Mas, contamos com a 
colaboração de todos, a fim 
de que o Poder Executivo 
possa oferecer um transporte 
público de melhor qualidade 
para os seus usuários.

Comunicado
De acordo com o Decreto 

Municipal Nº7.583, a par-
tir do dia 31 de agosto de 
2019, o valor da passagem 
de ônibus do transporte co-
letivo urbano, da Empresa 
Circular São Lourenço, será 
de R$3,55.

Após estudo realizado 
pela empresa de engenha-
ria especializada contrata-
da por licitação pela Pre-
feitura, e após explanação 
feita em Audiência Pública 
realizada em 13/06/2019, 
caso o sistema de transpor-
te continuasse nos mesmos 
moldes que estão atuando 

hoje, a passagem teria que 
ser reajustada para o valor 
de R$4,20. Contudo, com a 
implantação do programa 
“São Lourenço Integrada”, 
onde os ônibus irão percor-
rer Bairro X Centro e não 
mais Bairro X Bairro, com 
a utilização do cartão mag-
nético, foi possível chegar 
a um aumento de R$0,15 
centavos.

Dessa forma, a utilização 
do cartão magnético é funda-
mental para que os usuários 
desfrutem do novo sistema. 
Esta integração permite que 
o usuário utilize uma segun-
da linha pagando apenas 
uma única tarifa, ou seja, a 
transferência de passageiros 
entre linhas/ônibus é gratui-
ta. O usuário terá o prazo de 
1 (uma) hora para embarcar 
no ônibus do seu destino 
final, pagando apenas uma 
única passagem.

Para quem ainda não 
tem o cartão magnético é 
muito simples de ser feito 
e não é cobrado. Ele pode 
ser solicitado através do site 
da empresa, ou na própria 
sede da Circular. A empresa 
também disponibilizou um 
funcionário para atender a 
população no andar térreo 
da Prefeitura.

Acesse os novos horário 
e itinerários https://saolou-
renco.mg.gov.br/pdf/saolou-
rencointegrada.pdf 

Para mais informações 
entre em contato com a Cir-
cular São Lourenço através 
dos seguintes canais:

Telefone: 3332-2625
WhatsApp: 9.8868-8703
Site: www.circularsl.com.br 
Facebook: Circular São 

Lourenço Ltda https://www.
facebook.com/CircularSL/

O ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro Antônio, se reuniu 
nesta semana, em Brasília, com 
representantes da Associação 
Brasileira de Hostels e Novas 
Hospitalidades (ABHostels). 
Entre as pautas estava a apre-
sentação do setor, a valorização 
dos hostels como meios de hos-
pedagens e a importância para 
o turismo brasileiro. Para se ter 
uma ideia da representatividade, 
estimativas apontam que esse 
tipo de hospedagem gera mais de 

Ministro do Turismo ouve pleito de 
líderes de hostels brasileiros

Com cerca de 150 mil unidades no país, setor movimenta R$ 
452 milhões e gera mais de 4,6 mil empregos

4,6 mil empregos no país e movi-
menta cerca de R$ 452 milhões 
em faturamento.

Para Álvaro Antônio, o setor 
será um dos parceiros da Pasta 
para tornar o turismo nacional 
uma das melhores experiências 
para os brasileiros e estrangeiros. 
“É importante contar com o apoio 
de mais um braço do nosso setor, 
que tem movimentado gran-
des números e que pode, sim, 
trabalhar aliado conosco para 
transformar os destinos do nosso 

país, gerando emprego, renda 
e oportunidades para a nossa 
população”, sinalizou.

O diretor de administração da 
ABHostels, Diogo Marcel, desta-
cou que os hostels são mais do que 
um simples meio de hospedagem. 
“ Os hostels são experiências na 
essência. Eles já vêm contribuin-
do há muitos anos com o turismo 
nacional. Nós vendemos não só o 
leito, mas o destino como um todo. 
Buscamos trazer os destinos para 
dentro dos hostels”, finalizou.

Segundo a própria asso-
ciação, espera-se que o Brasil 
conte com 150 mil hostels e 
novas hospitalidades. Dados da 
Hostelling International, trazem 
o Brasil como um dos 15 países 
com maior quantidade de alber-
gue/hostels em todo o mundo, 
sendo o líder na América Latina. 
Atualmente, existem 533 hostels 
e albergues inscritos no Sistema 
de Cadastro de Pessoas Físicas 
e Jurídicas do Ministério do Tu-
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Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) publica norma na-
cional autorizando protesto 
gratuito por pessoas físicas 
e jurídicas e parcelamento de 
dívidas ao devedor

Norma nacional publica-
da nesta sexta-feira (30.08) 
torna gratuito o protesto de 
dívidas para os credores 
de todo o Brasil. Na práti-
ca, o Provimento nº 86/19 
publ icado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
permite que pessoas físicas 
e jurídicas, incluindo Bancos 

e inst i tuições f inanceiras 
fiscalizadas pelo Sistema 
Financeiro Nacional, levem 
seus títulos aos Cartórios e 
protestem gratuitamente o 
devedor inadimplente.

A norma ainda determina 
que os Cartórios de Protesto 
estão autorizados a conceder 
parcelamento de emolumen-
tos e demais acréscimos 
legais aos interessados, atra-
vés de cartão de débito ou 
de crédito, desde que sejam 
cobrados na primeira parcela 
os acréscimos legais.

Romeu Zema assina protocolo 
de investimentos de R$ 523 

milhões em energia fotovoltaica

O governador Romeu 
Zema assinou nesta sex-
ta-feira (30/8), na Cidade 
Administrativa, em Belo 
Horizonte, protocolo de in-
tenção com a empresa Mori 
Energia Holding S.A para 
a implantação de usinas 
fotovoltaicas no estado. Ao 
todo, serão investidos R$ 
523 milhões na instalação 
de 32 usinas em 17 muni-
cípios do Norte de Minas. 
A expectativa é de que se-
jam gerados mais de 1.500 
empregos diretos durante 
a fase de construção dos 
empreendimentos.

 Zema ressaltou a impor-
tância deste tipo de projeto 
e o resgate da confiança 
dos investidores em Minas. 
“Fico satisfeito em nos con-
solidarmos cada vez mais 
como o primeiro lugar na 
geração de energia fotovol-
taica aqui no Brasil. Tenho 
certeza que essa grande 
quantidade adicional de 
energia gerada a médio 
e longo prazo vai tornar o 
preço competitivo e nós 
vamos ter condições de 
atrair muitas indústrias aqui 
para o estado”, afirmou o 
governador.

 Um dos planos estra-
tégicos de desenvolvimen-
to de Minas, segundo o 
governador, passa pela 
expansão da oferta de 
energias renováveis. Além 
disso, ele também desta-
cou a mudança na gestão 
da Cemig para conseguir 
realizar novos investimen-
tos e atender as demandas 
dos investidores. A Cemig é 
parceira da Mori em alguns 
dos empreendimentos.

 “Nós queremos que 
Minas, da mesma manei-
ra que é considerada a 
caixa d’água do Brasil em 
termos de reservatórios, 
também tenhamos essa 
quantidade de usinas fo-
tovoltaicas, já que o nos-
so índice de insolação, 
principalmente no Norte 
do Estado, é muito alto”, 
finalizou o governador.

 O secretário de De-
senvolvimento Econômi-
co, Vitor de Mendonça, 
destacou o trabalho do 
governo para facilitar a 
atração de empresas para 
Minas Gerais e o potencial 
de crescimento do setor 
energético.

 “A produção de energia 
solar ainda representa um 
por centro na matriz energé-
tica brasileira. Acreditamos 
ser este o momento ideal 
para o governo investir na 
atração destas empresas, 
uma vez que Minas tem 
uma das maiores capacida-
des de energia no mundo”, 
disse o secretário.

 Bruno Ken Taniwaki 
Shiraga, diretor de Supri-
mentos da Mori, reforçou 

o apoio do governo para a 
concretização do projeto. 
“Desde o início quando a 
gente decidiu investir em 
Minas nós contamos o 
apoio do governo. Esta-
mos investindo milhões no 
estado, no maior projeto 
de geração distribuída do 
Brasil. É muito importante 
esse momento para a gen-
te”, afirmou.

 
A empresa

A Mori é uma empresa 
de energia fundada em 
2012 oferecendo soluções 
de eficiência energética 
em geral, como sistemas 
de aquecimento solares e 
substituição de lâmpadas 
convencionais por lâmpa-
das de LED. Ao longo de 

sua trajetória, a geração 
fotovoltaica de energia 
elétrica se tornou o princi-
pal foco da empresa, que 
conta com instalações 
em telhado para clientes 
industriais, comerciais e 
residenciais, e projetos de 
geração remota, como a 
UFV Janaúba.

 O projeto prevê a ins-
talação de 32 usinas fo-
tovoltaicas em municípios 
do Norte de Minas Gerais, 
totalizando 110MW instala-
dos, cada uma com 25 anos 
de vida útil. A conclusão do 
projeto está prevista para 
os próximos meses. Além 
do projeto de instalação 
das usinas, a Mori possui 
um projeto de termoelétrica 
com plano de negócios em 
andamento.

Também participaram da 
cerimônia de assinatura de 
protocolo os secretários de 
Estado de Fazenda, Gusta-
vo Barbosa, e de Governo, 
Bilac Pinto; o deputado es-
tadual Gil Pereira; o diretor-
presidente da Agência de 
Promoção de Investimento 
e Comércio Exterior de Mi-
nas Gerais (Indi), Thiago 
Toscano; além de diretores 
e representantes da Cemig, 
Indi e da empresa de ener-
gia Mori.

Mori Energia irá instalar 32 usinas fotovoltaicas em 17 municípios 
do Norte de Minas, gerando cerca de 1.500 empregos
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Protesto em Cartório passa a ser 
gratuito para credores de todo o Brasil

Desta forma, caberá ao 
devedor, quando no ato de 
pagamento de sua dívida, a 
responsabilidade de arcar 
com as despesas do protesto, 
incluindo taxas e emolumentos 
devidos aos órgãos públicos. 
Segundo a norma, os títulos 
de dívidas não devem ultra-
passar o prazo de 1 (um) ano 
no momento de apresentação 
para o protesto. 

O Provimento nacional 
a inda re laciona entre os 
documentos que podem ser 
levados a protesto gratuita-

mente as duplicatas escritu-
rais (eletrônicas) e demais 
títulos e outros documentos 
de dívidas.

Segundo a Corregedoria 
Nacional de Justiça, a nor-
ma atende a definição do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), de que o prazo para 
pagamento de tributos pode 
ser fixado em lei ou ato in-
fralegal e que o prazo para 
pagamento de tributos não 
se submete à anterioridade. 
A medida entrará em vigor 90 
dias após a sua publicação.


