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Projeto ambiental na região
produtora de café das
Matas
de
Minas
Ações beneficiaram 150 famílias de cafeicultores de duas comunidades rurais

A água é um recurso natural de valor inestimável.
É vital para a vida humana,
animal ou vegetal. Daí a
importância de ações que
atuam na sua manutenção
e preservação, tendo em
vista as questões ambientais, econômicas e sociais.
Sem água seria impossível
a realização de muitas
atividades produtivas no
meio rural, como a cafeicultura, por exemplo. Pois
é nesta ideia que um projeto da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas

Gerais (Emater-MG), em
Manhumirim, na Zona da
Mata mineira, se apóia.
Implantado há quatro anos
e quatro meses, em duas
comunidades rurais do
município, o trabalho beneficiou, até o momento,
um total de 150 famílias.
O objetivo é melhorar
a qualidade e quantidade
da água de duas microbacias, nas comunidades
rurais do Córrego do Ouro
e do Córrego Bonfim, onde
agricultores, proprietários
e meeiros se dedicam ao
cultivo de café. O municí-

pio de Manhumirim está
localizado na região produtora de café das Matas
de Minas.
O trabalho, batizado
de Projeto União Sustentável, está sendo realizado por meio de uma
parceria público-privada
entre a Emater-MG, empresa pública, vinculada
à Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (SeapaMG) e a Olam, empresa
líder mundial em alimentos
e agronegócios.
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Na semana do Dia
Internacional da Obesidade
Entre 04 e 06 de março, especialista em distúrbios alimentares
libera vídeos do “Manifesto para o novo olhar sobre a obesidade

Além da pandemia do
coronavírus, o mundo
todo -inclusive o Brasilvive uma outra pandemia
crônica, a da obesidade,
que prejudica a qualidade
de vida e mata milhares de
pessoas todos os anos. O
dia 4 de março marca o
Dia Mundial da Obesidade (World Obesity Day),
data em que estudiosos
do mundo todo se mobilizam pela conscientização
contra a doença.
Pensando em ajudar
no combate à obesidade, a PHD em nutrição
Sophie Deram, autora do
best-seller “O Peso das
Dietas”, disponibilizará
para o público em geral

oito vídeos gratuitos do
evento online “Manifesto
para o novo olhar sobre
a obesidade”, realizado
em novembro de 2020.
O conteúdo poderá ser
acessado pelo site do
Manifesto, de forma
100% gratuita, entre os
dias 04 e 06 de março”.
“Vemos a data mundial (World Obesity
Day) como uma oportunidade para chamar a
atenção para a doença,
além de promover a
mudança no enfoque
do tratamento dado
aos obesos.
Enquanto o foco principal for a perda de peso,
o quadro de saúde da po-

Chamadas
Startup lança aplicativo para melhorar
a qualidade do sono
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O Fim do Anonimato
Gaudêncio Torquato
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Saiba se você deve fazer a
Declaração do IRPF 2021
pulação tende a piorar.
A saúde é um conceito que engloba o
bem estar físico, mental e social da pessoa e
sua qualidade de vida,
não somente o seu

peso”, explica Sophie
Deram - PhD em Nutrição, especialista em
distúrbios alimentares
e autora do best-seller
“O Peso das Dietas”.
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Atos e Gerais

O FIM DO
ANONIMATO
GAUDÊNCIO TORQUATO

A sociedade de massas está
chegando ao seu fim, sob o rolo
compressor das mudanças que
ocorrem em todos os campos
da vida humana. Mesmo se
descobrindo, aqui e ali, casos de
trabalho escravo, que lembram
a era dos feudos, dos impérios
e das colônias, com a opressão sobre seres humanos, os
nossos tempos são marcados
por defesa de direitos, maior
autonomia individual e coletiva,
aspiração de felicidade. O tacão
dos colonizadores é substituído pela chama libertária. E a
tendência é a de consolidação
de uma comunidade política,
onde os anônimos na multidão
assumam suas identidades, sob
a égide da igualdade.
Os franceses designam esse
fenômeno como “autogestão
técnica”, com a qual os cidadãos
passam a pautar suas vidas de
acordo com o lema “sei o que
quero e conheço os meios para
chegar lá.” Portanto, aquele
velho chavão do “Maria vai com
as outras”, com seu viés discriminatório, é enterrado para dar
lugar à era da expressão individual e grupal. É evidente que
esse atributo da comunidade
política é identificado no seio
dos sistemas democráticos, não
nos túneis escuros de ditaduras
opressoras.
Para se chegar a este estágio, a sociedade planetária
navegou por mares turbulentos.
Padeceu sob a ferocidade de
duas guerras mundiais, vivenciou morticínios realizados por
governantes sanguinolentos,
passou pelos longos corredores
das endemias e pandemias,
como esta que hoje assola a
Humanidade, experimentou uma
infinidade de tipos de governos,
até encontrar, aos trancos e barrancos, o sistema que impregna
as nações mais desenvolvidas,
a democracia. E esta, como se
sabe, também atravessa uma
crise crônica, a partir dos eixos
corroídos que a sustentam, como
os partidos, as bases, os Parlamentos e seus componentes, os
Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário etc.
O cerne da questão reside
nos ideários que, ao longo dos
tempos, têm impregnado as
sociedades, como o liberalismo,
o comunismo, o socialismo, e
os afluentes que abriram, como
a social-democracia, o neoliberalismo, o social-liberalismo
e afins. O fato é que, após a
queda do Muro de Berlim, em
1989, viu-se a aceleração do
fenômeno da desideologização

e a emergência do pragmatismo
nas fronteiras da política. O
arrefecimento ideológico deflagrou a queda da primeira pedra
do dominó, responsável pela
derrubada das outras pedras
do jogo: partidos amalgamados,
representantes desacreditados,
bases desmotivadas.
Nesse ponto, voltamos ao
início da reflexão. A saturação de
velhas fórmulas entupiu os pulmões do convívio social. Forte
indignação – mistura de descrédito, ódio, grito preso na garganta, expansão de demandas nos
serviços públicos - acendeu o
pavio dos novos grupamentos,
que, por sua vez, fincaram estacas por todos os lados.
Explico. Sem confiança na
política e em seus agentes, os
eleitores passaram a enxergar
representantes com olhos de
desprezo e cobrança por quebra
de compromisso. “Candidatos?
Ah, só aparecem de quatro em
quatro anos”.
Criou-se imenso deserto
entre os políticos e as bases.
O vazio passou a ser ocupado
por novos centros de poder, um
conglomerado de entidades com
raízes em categorias profissionais, gêneros, raça e etnias. As
minorias passaram a se mostrar
e a exibir poder de gritar sua
indignação. Sindicatos, federações e confederações, grupos,
núcleos e movimentos formam
esse mural que, agora, reivindica voz e vez para se posicionar
na política. No Brasil, há cerca
de um milhão de organizações
não governamentais, que fazem
pressão de lá para cá, das margens para o centro. Constituem
as bases e as colunas da democracia participativa.
Essa é a nova realidade
na política contemporânea. Se
cada pessoa passa a ser identificada nas ruas por câmeras
poderosas e invisíveis, é sinal
que se chega ao final da era do
anonimato. A política dependerá
cada vez mais de cidadãos que
não admitem ser apenas números. Ou, parafraseando John
Stuart Mill, que Bobbio cita em
Considerações sobre governo
representativo: “há cidadãos
ativos e passivos. Os governantes preferem os segundos,
mas a democracia necessita dos
primeiros. Se prevalecessem
os segundos, os governantes
acabariam por transformar seus
súditos em um bando de ovelhas dedicadas tão somente a
pastar o capim e a não reclamar
nem mesmo quando o capim for
escasso”.

Startup lança aplicativo
para melhorar a
qualidade do sono
Uma combinação de Ciência Comportamental e Inteligência Artificial

O Vigilantes do Sono, primeiro
programa digital para melhorar a
qualidade do sono no Brasil, lança
este mês um aplicativo disponível
nos sistemas Android e iOS. O
programa é baseado na terapia
cognitiva-comportamental para insônia (TCC-I), com um método que
auxilia o desenvolvimento de mudanças no comportamento, proporcionando a quem tem dificuldades
para dormir uma melhoria no sono
sem o uso de medicamentos.
“Entendemos que as preocupações do dia-a-dia, aliadas aos
prazos, metas, responsabilidades
e hábitos ruins como, cigarros e
bebidas alcoólicas prejudicam
bastante a qualidade do sono e automaticamente o desempenho das
atividade no dia seguinte, por isso,
queremos entrar nas empresas
para que as pessoas se ajudem
cada vez mais e juntos, possamos
reduzir o problema da insônia no
Brasil, afirma Lucas Baraças, fundador do Vigilantes do Sono.
De acordo com a Associação
Brasileira do Sono (ABS), 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. Hoje, quem faz o programa
pega no sono 50% mais rápido e
acorda 60% menos durante a noite. “O Vigilantes do Sono resolve
os problemas de sono porque ensina as pessoas a entenderem de
fato o que está fazendo com que
sua insônia persista ou se torne
crônica”, reitera Laura Castro,
sócia e diretora de psicologia no
Vigilantes do Sono.
O aplicativo, que foi desenvolvido por Guilherme Hashioka,
cofundador e CTO no Vigilantes
do Sono, usa Inteligência Artificial
para promover mudança de comportamentos com base em quatro
pilares da ciência comportamental, que são: monitorar, ensinar,

compartilhar experiências e contar com o apoio de um profissional
da saúde. Para tanto, o app traz
uma assistente virtual, a Sônia,
que conduz o usuário durante
todo o programa e ajusta o atendimento de forma personalizada,
de modo que consiga se concentrar nos problemas individuais.
Outro diferencial do programa é
a comunidade, ambiente voltado
para os usuários trocarem experiências. Além disso, o programa
também permite que médicos,
psicólogos e outros profissionais
da saúde possam acompanhar
individualmente seus pacientes
através dos relatórios atualizados
diariamente.
Recentemente a startup recebeu da Taqtile, empresa de pesquisa, design e desenvolvimento
de aplicativos, um aporte de R$
1,1 milhão de reais. Deste modo,
a ideia é que em 2021 o Vigilantes
do Sono atinja a marca de 100
mil usuários e leve o programa
para dentro do universo corporativo, mostrando que uma boa
noite de sono melhora não só
a qualidade de vida e o humor,
como também o rendimento dos
colaboradores.
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EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979)
“LOTEAMENTO JARDINS DA MANTIQUEIRA”
DIVA COLI RIBEIRO, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, etc.

FAZ SABER a todos os interessados que IJP PARTICIPAÇÕES LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.178.214/0001-09, com NIRE-JUCEMG
sob o nº 31211289936, com sede na Rua Padre Cardoso, nº 156, Bairro Centro, CEP
37.472-000, na cidade de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais; representada por
seu sócio administrador José Isidro Pereira Neto, brasileiro, Administrador de Empresas,
casado, portador do documento de identidade de registro geral nº MG-10.708.125, expedido
pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 062.408.766-23, residente e domiciliado na Alameda
Mário Palmério, nº 135, apartamento nº 301, Bairro Solar dos Lagos, CEP 37.470-000, na
cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, depositou neste Cartório os documentos
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
para registro de um loteamento urbano denominado “JARDINS DA MANTIQUEIRA”, com
acesso pela Rua José Augusto do Nascimento, pela Rua Doutora Maria Aparecida Chaib,
pela Rua Isaac Quirino de Souza e pela Rua do Paiol, no Bairro Nossa Senhora do Carmo,
perímetro urbano desta cidade de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais; com uma
área total de 121.596,00m² (cento e vinte e um mil, quinhentos e noventa e seis metros
quadrados), divididos em um total de 239 (duzentos e trinta e nove) lotes dispostos em
12 (doze) quadras designadas por quadras “A”; “B”; “C”; “D”; “F”, “G”; “H”; “I”; “J”, “K” e
“L”, perfazendo uma área total de 74.683,90m² (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta
e três metros quadrados e noventa centímetros quadrados); com a abertura de 11 (onze)
vias de circulação, designadas por Alamedas “A”; “B”; “C”; “D”; “E”; ”F”; “G”; “H”; “I”; “J” e
“K” perfazendo uma área de 19.073,35m² (dezenove mil, setenta e três metros quadrados
e trinta e cinco centímetros quadrados); com 2 (duas) áreas destinadas a Equipamentos
Comunitários perfazendo uma área total de 6.249,51m² (seis mil, duzentos e quarenta e
nove metros quadrados e cinquenta e um centímetros quadrados); com 2 (duas) áreas
“Verdes” perfazendo uma área total de 20.151,51m² (vinte mil, centos e cinquenta e um
metros quadrados e cinquenta e um centímetros quadrados); e uma área de “servidão”
total de 1.437,73m² (um mil, quatrocentos e trinta e sete metros quadrados e setenta e
três centímetros quadrados). O loteamento tem origem em uma gleba com área total
de 12.30.10ha (doze hectares, trinta ares e dez centiares) sob a Matrícula nº 8.048, às
folhas 113 do Livro 2-V, deste Ofício de Registro de Imóveis, e se destina a uma zona
residencial e comercial, conforme aprovação disposta no Decreto nº 031, de 12 (doze) de
agosto de 2020 (dois mil e vinte) da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, Estado de
Minas Gerais. Nos termos do referido Decreto nº 031 do Poder Público Municipal, para a
garantia da execução das obras a empresa proprietária caucionou os Lotes nº 6; nº 7 e
nº 8, da Quadra “C”; os Lotes nº 3; nº 4; nº 5; nº 6; nº 7; nº 18; nº 19; nº 20; nº 21 e nº 22
da Quadra “F”; os Lotes nº 11; nº 12; nº 13; nº 14; nº 15; nº 16; nº 17; nº 18; nº 19; nº 20;
nº 21; nº 22; nº 23; nº 24; nº 25; nº 26; nº 27; nº 28; nº 29; nº 30; nº 31; nº 32; nº 33; nº 34;
nº 35; nº 36; nº 37 e nº 38 da Quadra “G”; os lotes nº 14; nº 15; nº 16; nº 17; nº 18; nº 19;
nº 20; nº 21; nº 22; nº 23; nº 24; nº 25; nº 26; nº 27 e nº 28 da Quadra “H”; os lotes nº 1; nº
2; nº 3; nº 4; nº 5; nº 6; nº 7; nº 8; nº 9; nº 10; nº 11; nº 12; nº 13; nº 14; nº 15; nº 16; nº 17;
nº 18; nº 19; nº 20; nº 21; nº 22; nº 23; nº 24; nº 25; nº 26; nº 27; nº 28; nº 29; nº 30; nº 35;
nº 36; nº 37; nº 38; nº 39; nº 40; nº 41; nº 42; nº 43 e nº 44 da Quadra “I”; os lotes nº 1; nº
2; nº 3; nº 4; nº 5; nº 6; nº 7; nº 8; nº 9; nº 10; nº 11; nº 12; nº 13; nº 14; nº 15; nº 16; nº 17
e nº 18 da Quadra “J”; os lotes nº 1; nº 2; nº 3; nº 4; nº 5; nº 6; nº 7 e nº 8 da Quadra “K”;
e, os lotes nº 1 e nº 2 da Quadra “L”; lotes estes que serão oportunamente liberados. As
medidas e confrontações de cada um da totalidade de lotes são as constantes da planta e
do memorial descritivo arquivados neste Ofício de Registro de Imóveis. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por
3 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de quinze (15)
dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Eu, Diva Coli Ribeiro, Oficial do Registro
de Imóveis, digitei e subscrevi. Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aos 22 (vinte
e dois) de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um).
DIVA COLI RIBEIRO - Oficiala Titular
LARISSA COLI RIBEIRO DE CASTRO PEREIRA FERRER - Oficiala Substituta

Sobre os Vigilantes do Sono
Com pouco mais de um ano de
atuação, o Vigilantes do Sono é
um programa digital que proporciona melhoria na qualidade do
sono. O conteúdo é baseado na
Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia (TCC-I) desenvolvido pelos engenheiros Lucas
Baraças e Guilherme Hashioka
da Poli-USP e Laura Castro, psicóloga do sono pela Associação
Brasileira do Sono e Sociedade
Brasileira de Psicologia.

“ A Valfilm MG Industria de Embalagens
Ltda, por determinação do Conselho Estadual
de Política Ambiental - COPAM, torna publico que solicitou, por meio da solicitação nº
2021.02.01.003.0003447 a LP+LI+LO (LAC1),
junto a SUPRAM SM para a atividade C-07-01-3 Moldagem de termoplastico não organoclorado, localizado no distrito industrial de Itamonte - MG.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRE-ADMISSIONAIS PROCESSO SELETIVO 001/2021
O Prefeito de Andrelândia, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas por lei, convoca os candidatos
aprovados de acordo a lista constante no anexo único, para
fins do disposto no item 3.8, do Edital do Processo Seletivo
001/2021. O edital completo encontra-se disponível no site
oficial e no quadro de avisos do município. Francisco Carlos
Rivelli – Prefeito Municipal – Andrelândia, 02/03/2021.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG

Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca de Baependi/MG, localizado na Av.
Major José Izalino, 98, centro – Baependi/MG – CEP 37443000, na forma da Lei, etc....

Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca de Baependi/MG, localizado na Av.
Major José Izalino, 98, centro – Baependi/MG – CEP 37443000, na forma da Lei, etc....

Em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 6º, do Provimento Conjunto n.º 93/CGJ/2020, da Corregedoria Geral
de Justiça do Estado de Minas Gerais, e do artigo 213 da Lei
Federal n.º 6.015/73, vem notificar a Senhora Maria da Glória
de Faria Diniz e os herdeiros do Espólio de José Gomes de
Faria, não encontrado(s) no(s) imóvel(is) confrontante(s) ao
imóvel de propriedade de Nelson Rodrigues dos Santos e sua
esposa Francisca Maciel dos Santos, localizado(s) no Município
de Baependi/MG, denominado Faria, através de diligências ali
efetuadas, para manifestar(em) em quinze (15) dias sobre a
Escritura Pública Estremação lavrada em 30/09/2020, nas Notas
do Cartório do 2.º Ofício da Comarca de Baependi/MG, no Livro
242-N, fls. 103/105, apresentada neste Cartório por Nelson Rodrigues dos Santos e sua esposa Francisca Maciel dos Santos,
de estremação de sua parcela e retificação da respectiva área
do imóvel rural de que é co-proprietário, localizado no Município
de Baependi/MG, denominado “Faria”, constante da Matrícula n.º
15.178 deste Cartório, nos termos do referido Título. Decorridos
o prazo de 15 dias após a publicação deste edital, não havendo
impugnação, será efetivado registro do Título como se requer,
com a anuência presumida do(s) confrontante(s) notificado(s).
Baependi, 25/02/2021. O Oficial, Isaias Faria Pagliarini

Em cumprimento ao disposto no artigo 213, parágrafo
3.º da Lei n.º 6.015/1973, com as alterações inseridas pela
Lei n.º 10.931/2004, vem notificar o(s) Senhor(es) Joaquim
Ribeiro de Ávila Leite, não encontrado(s) no(s) imóvel(is)
confrontante(s) ao imóvel de propriedade de Amir Esau dos
Santos e sua esposa Edvane Aparecida Ribeiro Santos,
localizado(s) no Município de Baependi/MG, denominado
Bugiu, assim como no endereço residencial informado,
através de diligências ali efetuadas, para manifestar(em) em
quinze (15) dias sobre pedido apresentado neste Cartório
pelo(s) proprietário(s), Amir Esau dos Santos e sua esposa,
de retificação de área de imóvel rural de sua propriedade,
localizado no Município de Baependi/MG, denominado
“Bugiu”, postulando que a área do imóvel, constante da
Matrícula n.º 8.949 deste Cartório, em que consta que a
mesma possui 30.00.00 ha., seja retificada para 48.19.08
ha., nos termos do levantamento planimétrico apresentado.
Decorridos o prazo de 15 dias após a publicação deste edital,
não havendo impugnação, será efetivada a retificação como
se requer, com a anuência presumida do(s) confrontante(s)
notificado(s) (artigo 213, parágrafo 4.º da Lei 6.015). Baependi, 25/02/2021. O Oficial, Isaias Faria Pagliarini
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Projeto ambiental na
região produtora de café
das Matas de Minas

A água é um recurso natural
de valor inestimável. É vital para
a vida humana, animal ou vegetal. Daí a importância de ações
que atuam na sua manutenção
e preservação, tendo em vista
as questões ambientais, econômicas e sociais. Sem água
seria impossível a realização de
muitas atividades produtivas no
meio rural, como a cafeicultura,
por exemplo. Pois é nesta ideia
que um projeto da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais
(Emater-MG), em Manhumirim,
na Zona da Mata mineira, se
apóia. Implantado há quatro anos
e quatro meses, em duas comunidades rurais do município, o trabalho beneficiou, até o momento,
um total de 150 famílias.
O objetivo é melhorar a qualidade e quantidade da água de duas
microbacias, nas comunidades
rurais do Córrego do Ouro e do
Córrego Bonfim, onde agricultores, proprietários e meeiros se
dedicam ao cultivo de café. O município de Manhumirim está localizado na região produtora de café
das Matas de Minas. O trabalho,
batizado de Projeto União Sustentável, está sendo realizado por
meio de uma parceria público-privada entre a Emater-MG, empresa pública, vinculada à Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa-MG) e a
Olam, empresa líder mundial em
alimentos e agronegócios. A iniciativa também inclui a prefeitura
do município e a Cooperativa de
Catadores Aguapé.
Os grupos rurais são trabalhados em três associações formais
nos córregos do Ouro (Associação dos Moradores da Barra do
Ouro/Ambo e Associação das
Famílias de Agricultores do Córrego do Ouro/Afaco) e Bonfim
(Associação Comunitária do Bonfim/Ascob). Todas as ações são
apresentadas, no final do ano, às
crianças das comunidades para
que possam incentivar a continui-

dade do projeto. Até o momento,
quatro eventos educativos foram
realizados nas escolas das duas
comunidades para crianças na
faixa etária de 4 a 6 anos, filhos
dos agricultores locais.
O projeto vem beneficiando 88
famílias no Córrego do Ouro e 62
no Córrego Bonfim, que ocupam
respectivamente áreas de 1,94
mil hectares e 1,23 mil hectares. Todas as famílias vivem da
cafeicultura e têm produção de
12,2 mil sacas de café e 10 mil
sacas de café respectivamente.
São destaques entre as ações do
projeto, a melhoria da qualidade
da água consumida pela população, o que foi possível, após
análises de potabilidade e instalação de sistemas de tratamento
nas casas; o saneamento, com
a construção de fossas sépticas
com recheio de bambu, biorreatores e biodigestores.
Outro fator que chama atenção, é o incentivo ao descarte
consciente dos resíduos sólidos
recicláveis gerados nas comunidades. Com a implantação
de postos de entrega voluntária
(PEV), o material é coletado pela
Cooperativa de Catadores Aguapé, que faz a correta destinação
e ainda gera renda.
Segundo o extensionista agropecuário, Rodrigo Cabral, que atua
na equipe do escritório local da
Emater-MG, as ações do projeto
já renderam resultados concretos
como: a criação de uma associação comunitária; a preservação
de nove nascentes; a construção
de 28 fossas reatoras de bambu e
48 fossas biodigestoras, além de
uma com tanque de evapotranspiração (Tevap). Também teve a
doação de 180 filtros de barro;
construção e instalação de três
filtros cloradores; construção de
três pontos de entrega voluntária
(PEV) para a reciclagem de lixo
e a construção de 230 bacias de
contenção de água de chuva.
A lista é extensa e inclui ainda:
a realização de 200 exames de

potabilidade de água; 12 exames
de água residual de agrotóxicos;
42 exames laboratoriais de análise
sanguínea para detectar eventuais
contaminações por agrotóxicos; 12
dias de campo, assim como doações de equipamentos de medir a
umidade do café e de 42 kits de
equipamento de proteção individual (EPI), além da realização de três
concursos municipais de qualidade
do café, entre outros.
De acordo o extensionista da
Emater-MG, o Projeto União
Sustentável possui uma visão
“holística” das necessidades das
comunidades. “Temos a água
como foco, mas executamos
ações que contemplam desde
o fortalecimento da base comunitária até um ambiente social
autossustentável. Não somente
no aspecto ambiental, mas social
e econômico”, explica. Rodrigo
fala que o objetivo é resgatar
nos moradores o sentimento de
compromisso com a preservação
ambiental das duas microbacias,
nas áreas de saneamento rural,
recarga das nascentes e no controle dos processos erosivos.
“Queremos que os produtores
implantem em suas propriedades,
aliado ao processo produtivo,
técnicas de sustentabilidade para
aumentar a vazão dos mananciais
nos períodos de estiada e diminuir
as enchentes, no período chuvoso,
assim como conter o processo de

assoreamento dos rios, diminuindo a eutrofização (poluição) da
água, focando também na saúde
comunitária”, argumenta.
O consumo de uma água não
potável era uma das preocupações do cafeicultor e morador da
Comunidade Córrego do Ouro,
Reginaldo Luís Barbosa, que foi
superada. “Esse projeto é muito
inovador, muito bom. Trouxe ótimos resultados. A gente tomava
água de um parque, mas era
poluída. Veja, meu sogro de 80
anos, que mora aqui há muito
tempo, consumia água que não
era adequada. Agora temos água
de qualidade. Não só a gente, mas
inúmeras famílias aqui do Córrego.
Conseguimos recuperar as minas.
Então isso é um meio de saúde”,
ressalta. Para Reginaldo as ações
de recuperação de nascentes e
construção de fossas sépticas são
as grandes aliadas na produção
de uma água limpa. Ele mora em
uma área de 5 alqueires, junto
com a família e parentes. Quatro
alqueires são destinados à cafeicultura, segundo ele.
União Sustentável é um dos
nove projetos da Emater-MG
que permitiram a conquista da
categoria Destaque Estadual,
no 11º Prêmio Hugo Werneck
de Sustentabilidade e Amor à
Natureza deste ano. O evento
concedeu a distinção à empresa
pelo conjunto da sua obra.

Na semana do Dia Internacional
da Obesidade, especialista em
Nutrição oferece vídeos gratuitos
Entre 04 e 06 de março, especialista em distúrbios alimentares
libera vídeos do “Manifesto para o novo olhar sobre a obesidade
Além da pandemia do
coronavírus, o mundo
todo -inclusive o Brasilvive uma outra pandemia
crônica, a da obesidade,
que prejudica a qualidade
de vida e mata milhares de
pessoas todos os anos. O
dia 4 de março marca o
Dia Mundial da Obesidade (World Obesity Day),
data em que estudiosos
do mundo todo se mobilizam pela conscientização
contra a doença.
Pensando em ajudar
no combate à obesidade, a PHD em nutrição
Sophie Deram, autora do
best-seller “O Peso das
Dietas”, disponibilizará

para o público em geral
oito vídeos gratuitos do
evento online “Manifesto
para o novo olhar sobre
a obesidade”, realizado
em novembro de 2020.
O conteúdo poderá ser
acessado pelo site do
Manifesto, de forma 100%
gratuita, entre os dias 04
e 06 de março”.
“Vemos a data mundial (World Obesity Day)
como uma oportunidade
para chamar a atenção
para a doença, além de
promover a mudança no
enfoque do tratamento
dado aos obesos. Enquanto o foco principal
for a perda de peso, o
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quadro de saúde da população tende a piorar.
A saúde é um conceito que engloba o bem
estar físico, mental e
social da pessoa e sua
qualidade de vida, não

somente o seu peso”,
explica Sophie Deram
- PhD em Nutrição, especialista em distúrbios
alimentares e autora do
best-seller “O Peso das
Dietas”.

MEI: Saiba se você deve
fazer a Declaração do
IRPF 2021
Entre os dias 1º de março e 30
de abril, milhões de brasileiros
terão que fazer suas declarações
de Imposto de Renda 2021. Com
o crescimento exponencial do
número de microempreendedores
individuais (MEI) no último ano,
muitas pessoas têm dúvidas de
como preencher a declaração.
Mesmo com a pandemia, o número de MEI registrados bateu recorde. Foram mais de 2,6 milhões
de novos microempreendedores
individuais criados em 2020 e o
número total de MEI ativos supera
11,3 milhões em todo o Brasil.
“É importante destacar que
o MEI exerce dois papéis, o de
empresário (Pessoa Jurídica) e
o de cidadão (Pessoa Física) e
que ele precisa ficar atento às
suas obrigações com o fisco”,
ressalta o gerente de Políticas
Públicas, Silas Santiago. Além
da obrigatoriedade de entrega
da Declaração Anual do Simples
Nacional do Microempreendedor
Individual – DASN-SIMEI, que
deve ser entregue até 31 de maio,
quem já se formalizou pode também estar obrigado à entrega da
Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF).

Saiba se você deve declarar o IRPF e como fazer:
Todo MEI deve declarar
IRPF?
A obrigatoriedade de apresentar a Declaração de IRPF depende da sua condição como pessoa
física e não como pessoa jurídica.
Se você é MEI, deve entregar a
Declaração de Imposto de Renda
se recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no
ano anterior (cerca de R$ 2.380
por mês) ou seja, se a parcela
tributável do que você retirou do
negócio é maior que este valor,
você é obrigado a declarar. Se
o seu rendimento tributável foi
abaixo deste valor, você não é
obrigado, mas pode declarar, se
preferir.
No entanto, existem outras
regras que tornam obrigatória
a entrega da DIRPF. Entre as
regras estão ganhos de mais
de R$ 40 mil isentos, não
tributáveis ou tributados na
fonte no ano (como indenização trabalhista, saque do
FGTS ou rendimento de poupança), ganhos com a venda
de bens; compra ou venda de
ações na Bolsa, era dono de
bens de mais de R$ 300 mil,
passou a morar no Brasil em
qualquer mês de 2020 e ficou
aqui até 31 de dezembro ou
vendeu um imóvel e comprou
outro num prazo de 180 dias,
usando a isenção de IR no
momento da venda.
Há algum tipo de isenção
para quem ultrapassa o teto de
R$ 28.559,70?
Há uma parcela da renda vinda
do MEI que é pode ser distribuída
à pessoa física de forma isenta; o
restante é tributado. A isenção é
calculada segundo um percentual
sobre o total do faturamento: 32%
para serviços, 16% para transporte de passageiros e 8% para
comércio ou indústria.
Qualquer outro valor transferido da empresa do MEI para sua
pessoa física, seja em dinheiro ou
por transferência bancária – da
conta da empresa para a conta da
pessoa física, é tributável a título
de “retirada de pró-labore”.
Exemplo: MEI que atua no comércio e faturou R$ 81 mil em 2020.
Pode transferir R$ 6.480,00 para a
pessoa física, sem tributação, a título
de distribuição de lucros. Qualquer
valor transferido à pessoa física além

desse valor será tributado a título de
“retirada de pró-labore”.
No exemplo acima, se a empresa do MEI transferir, além do
lucro, mais R$ 28.559,70 para
a pessoa física, a título de prólabore, ainda assim não estará
obrigado a entregar a declaração
do IRPF, salvo de tiver outros
rendimentos que, somados, ultrapassem esse teto.
Enfim, no comércio o MEI pode
distribuir para a pessoa física 8%
do seu faturamento a título de
lucros, sem tributação, e mais R$
28.559,70 a título de retirada de
pró-labore, tributável, mas dentro
do limite de isenção anual, salvo
de tiver outros rendimentos que,
somados, ultrapassem esse teto.
Quem atua no transporte de
passageiros pode distribuir para
a pessoa física 16% do seu faturamento a título de lucros, sem
tributação, e mais R$ 28.559,70
a título de retirada de pró-labore,
tributável, mas dentro do limite de
isenção anual, salvo de tiver outros rendimentos que, somados,
ultrapassem esse teto.
Quem atua na área de serviços
pode distribuir para a pessoa
física 32% do seu faturamento a
título de lucros, sem tributação,
e mais R$ 28.559,70 a título de
retirada de pró-labore, tributável,
mas dentro do limite de isenção
anual, salvo de tiver outros rendimentos que, somados, ultrapassem esse teto.
É necessário que o MEI pratique a “separação patrimonial”,
sabendo bem qual o “bolso do
dinheiro da empresa” e qual é
o “bolso do dinheiro da pessoa
física”, esse último utilizado para
pagar as despesas pessoais suas
e da sua família. O que vai para
o bolso da pessoa física significa
distribuição de valores da empresa para a pessoa física.
Por fim, os valores que ficam na
empresa, seja no caixa – o bolso
da empresa, seja em estoques,
insumos ou bens, seja dinheiro
do banco ou um veículo em nome
da empresa, por exemplo, não representam distribuição de valores
para a pessoa física.
Uma ressalva: caso o MEI tenha lucros superiores aos limites
acima estabelecidos (8%. 16%
ou 32%), há uma alternativa
para distribuição de todo o lucro
para a pessoa física de forma
isenta, mas para isso terá que
fazer contabilidade completa e
entregar à Receita Federal, por
meio da Escrituração Contábil
Digital – ECD.
Como deve ser feira a declaração dos MEI que tiveram
faturamento acima do teto
previsto?
Para o MEI que precisa declarar na pessoa física, a parcela isenta relativa aos lucros
distribuídos dentro dos limites
permitidos deve ser informada
na ficha “Rendimentos isentos
e não tributáveis”, na opção 13:
“Rendimento de sócio ou titular
de microempresa ou empresa
de pequeno porte optante pelo
Simples Nacional”. O restante
deve ser informado na ficha “Rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica”, junto do CNPJ e
do nome da empresa.
Como são as regras dos trabalhadores com Carteira de
Trabalho e Previdência Social
assinada?
Eles devem fazer a declaração
como trabalhadores, com as devidas informações que são enviadas
pelas empresas e acrescentar os
rendimentos do MEI seguindo as regras relativas a rendimentos isentos
e não tributáveis acima descritas.
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