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

Telefones: 35 3332-1008 / 9.9965-4038São Lourenço, Sexta-feira, 17 de Setembro de 2021ANO XXVIII - Nº 1577 R$ 2,00

Chamadas

Com direitos ignorados, 21 de 
setembro marca o Dia Nacional de 
Luta da Pessoa com Deficiência

 Página 02 

Emater-MG divulga vencedores do 
7º Prêmio de Criatividade Rural

 Página 02   

Sete escolas da rede municipal de 
ensino retornaram com atividades 

presenciais em São Lourenço
 Página 03

Governo de Minas e Ministério Público 
firmam acordo mediado pelo TJMG

 Página 04

Foi prorrogado por mais 60 
dias o prazo para que os usu-
ários em débito com o SAAE 
possam parcelar suas contas 
sem juros e multa.  O programa 
de financiamento é válido para 
os débitos do período de março 
de 2020 até junho de 2021.

O parcelamento das contas 
pode ser feito em até 24 vezes 
com parcelas mínimas de R$ 
57,00. A correção monetária 
será isenta nas tarifas de água 
e esgoto, sendo aplicadas 
somente na Taxa de Coleta 
de Lixo reduzida pelo IPCA. 
A Taxa de Coleta de Lixo é 
um tributo e, de acordo com a 
legislação, não pode ser isenta 

Prazo para parcelamento das 
contas do SAAE sem juros e 

multa é prorrogado por 60 dias
O parcelamento de débitos é uma das medidas do Governo

Municipal para reduzir os impactos econômicos da pandemia
de correção monetária.

O programa faz parte de um 
conjunto de medidas do Gover-
no Municipal para reduzir os 
impactos econômicos gerados 
pela pandemia na população. 
O Projeto de Lei (https://sao-
lourenco.mg.gov.br/arquivos/p
ublicacaooficial/150920211838
07LEICOMPLEMENTARN%C
2%BA71-2021.pdf) que permite 
a prorrogação do prazo foi san-
cionado pelo prefeito Lessa na 
quarta-feira (15/09). 

Para fazer a adesão ao 
parcelamento, as pessoas 
devem comparecer a sede 
do SAAE, na Federal, com os 
documentos pessoais. Caso 

a pessoa seja locatária do 
imóvel em débito, deverá tra-
zer uma procuração assinada 
pelo proprietário. Para imóveis 
adquiridos recentemente ou 

que a conta ainda esteja no 
nome do antigo proprietário, a 
pessoa que for fazer a adesão 
ao parcelamento deverá com-
provar a propriedade. 
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Com direitos ignorados, 21 de 
setembro marca o Dia Nacional de 

Luta da Pessoa com Deficiência

Vinte e um de setem-
bro marca o Dia Nacional 
de Luta da Pessoa com 
Deficiência. As primeiras 
ações no Brasil para inte-
grar essa população foram 
em 1854, com a introdu-
ção do sistema Braille, e, 
em 1857, com a criação 
do Instituto dos Surdos 
Mudos. Época também 
marcada pela segregação. 
Entre 1881 e 1960, por 
exemplo, os deficientes 
auditivos foram proibidos 
de usar a língua de sinais 
para não comprometer o 
aprendizado compulsório 
da linguagem oral. 

Em 1991, foi promulga-
da a Lei 8.213, conhecida 
como Lei de Cotas, a fim 
de assegurar a inclusão de 
pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho. São 
30 anos de uma legislação 
que garante, ao menos no 
papel, o acesso ao empre-
go de cidadãos que, em 
geral, são preteridos nos 

processos de seleção. 
“A lei de cotas foi criada 

para assegurar a inclusão. 
Seu artigo 93 determina 
que empresas com 100 ou 
mais funcionários devem 
destinar de 2% a 5% dos 
seus cargos para benefici-
ários reabilitados do INSS 
e pessoas com deficiên-
cia. É uma lei de suma im-
portância, porque garante 
não apenas emprego, mas 
dignidade, autonomia, 
qualidade de vida”, avalia 
a advogada Diana Serpe, 
sócia do escritório Serpe 
Advogados e especialista 
no direito da pessoa com 
deficiência . 

Os números, no en-
tanto, mostram uma rea-
lidade bastante diferente 
da ideal. Segundo a últi-
ma Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS), realizada 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), das 17,3 milhões 
de pessoas com algum 

tipo de deficiência, apenas 
28,3% delas em idade de 
trabalhar - a partir dos 14 
anos - estavam na força de 
trabalho. Cerca de 67,6% 
dessa população não ti-
nham instrução ou tinham 
o ensino fundamental in-
completo. 

Diana avalia que os 
números revelam um pro-
blema mais profundo, que 
não está relacionado ape-
nas ao emprego, ou à falta 
dele, mas à educação e 
ao envolvimento da so-
ciedade com a questão. 
“Nosso grande desafio é 
esclarecer que a inclusão 
é um tema que diz respeito 
a toda a sociedade”. 

Nesse sentido, a Lei 
13.146, conhecida como 
Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI), foi sancionada em 
2015, com o objetivo de 
ampliar as políticas de 
direitos. O texto determina 
que a pessoa com deficiên-
cia deve ser contemplada 

em todos os programas e 
políticas públicas e garan-
te direitos relacionados à 
acessibilidade, educação 
e saúde, além de estabe-
lecer punições para atitu-
des discriminatórias. 

Mais uma vez, há um 
abismo entre o que deter-
mina a lei e a sua aplicação. 
Diana exalta a excelência 
do texto, mas constata sua 
ineficácia na prática. “A lei 
é excelente, entretanto, 
infelizmente, no dia a dia 
vemos que muitos direi-
tos previstos na LBI são 
ignorados, deixando as 
pessoas com deficiência 
em discrepantes condições 
de desigualdade”. 

Diana é enfática na 
necessidade de se lutar 
pelos direitos assegurados 
por lei. “O fato é que não 
há desculpa para que uma 
lei não seja aplicada, não 
há desculpa para ignorar 
direitos e menosprezar 
qualquer cidadão”. 

Para a advogada Diana Serpe, desafio é fazer com que as pessoas 
entendam que a inclusão é uma questão de toda a sociedade 

Emater-MG divulga 
vencedores do 7º Prêmio de 

Criatividade Rural
 Na próxima segunda-

feira (20/9), a Emater-MG 
divulga  os vencedores 
do 7º Prêmio Emater-MG 
de Criatividade Rural. O 
concurso tem o objetivo 
de incentivar e divulgar 
as inovações tecnológi-
cas  desenvolvidas por 
produtores rurais e que 
gerem melhorias em sis-
temas de produção, de 
processamento e de co-
mercialização de produtos 
agropecuários.  Foram 
escritos 63 projetos, to-
dos com um responsável 
técnico da Emater-MG. A 
solenidade será on-line, 

às 10 horas, e transmitida 
pelo canal do YouTube da 
empresa: www.youtube.
com/ematerminas. 

Durante o evento, serão 
exibidas reportagens com 
os projetos finalistas, além 
da participação ao vivo 

dos produtores rurais. 
O julgamento dos pro-

jetos foi feito com base 
nos seguintes critérios: 
criatividade, exequibilidade 
e sustentabilidade. A comis-
são julgadora foi composta 
por profissionais da Ema-

ter-MG, Epamig, Instituto 
Mineiro de Agropecuária 
(IMA), Secretaria de Esta-
do de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa) 
e Embrapa. O 7º Prêmio 
Emater-MG de Criatividade 
Rural conta com patrocínio 
do Banco do Nordeste.

Transmissão on-line do 
anúncio dos vencedores 
do 7º Prêmio Emater-MG 
de Criatividade Rural: 

Data: 20 de setembro 
(segunda-feira)

Horário: 10 horas
Transmissão:  www.you-

tube.com/ematerminas
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Sete escolas da rede municipal 
de ensino retornaram com 

atividades presenciais

Teve início nesta 
segunda-feira (13/09) 
as aulas presenciais 
no sistema híbrido em 
sete escolas da rede 
municipal de ensino 
de São Lourenço. O 
retorno acontece se-
guindo o Protocolo 
Municipal Sanitário de 
Retorno às Atividades 
Escolares Presenciais 
(Híbrido), desenvolvi-
do em parceria com a 
Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS).

As turmas que re-
tornaram para as sa-
las de aula com as 
atividades curricula-
res foram as do 1º ao 
5º ano. As unidades 
de ensino que rece-
beram as crianças 
foram as Escolas Mu-
nicipais Melo Viana, 
Dr. Emílio Abdon Pó-
voa, Coronel Manoel 
Dias Ferraz, Ismael 
Junqueira de Souza, 
Manoel Monteiro, Ida 
Mascarenhas Lage e 
Frei Osmar Dirks.

Na próxima segun-
da-feira (20/03), será 
a vez das crianças 
que compõem as tur-
mas do 6º ao 9º ano 
voltarem com as ativi-
dades presenciais no 
sistema hibrido.

Os alunos foram 
contemplados com 
o kit do aluno, que é 
todo material esco-
lar (cadernos, cane-
tas, lápis, borracha, 
canetinha, tesoura, 
dentre outros) ne-
cessário para a re-
alização das ativi-
dades. De acordo 
com o protocolo de 
retorno às atividades 
presenciais, os ma-
teriais não poderão 
ser compartilhados. 
Já o kit do profes-
sor é composto por 
máscara, faceshield 
(protetor de rosto) 
e o material escolar 
para o desenvolvi-
mento das aulas.

O Protocolo
O Protocolo Mu-

nicipal Sanitário de 
Retorno às Atividades 
Escolares Presenciais 
(Híbrido) foi desenvol-
vido em consonância 
com as diretrizes do 
plano Minas Cons-
ciente. A comunidade 
escolar (profissionais, 
pais, alunos e socie-
dade civil), Câmara 
Municipal, Defensoria 
Pública e Ministério 
Público participaram 
do processo de escuta 
para desenvolvimento 
do documento.

Investimentos
Nos oito primeiros 

meses de gestão, o 
Governo Municipal 
investiu mais de R$ 
8 milhões na educa-
ção de São Louren-
ço. Foram adquiridos 
computadores, tablets 
e demais materiais 
de informática, com-
pra de novos veículos 
(ônibus, vans, carros 
de passeio e pick up), 
reforma e manuten-
ção predial das esco-
las, kit merenda e ali-
mentação escolar, kits 
do aluno e professor, 
além da aquisição de 
materiais esportivos 
que atendem as exi-
gências do Ministério 
da Educação.

 São Lourenço

No primeiro momento voltaram para a sala de 
aula estudantes do 1º ao 5º ano

a
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Acordo entre Estado 
de Minas Gerais e MPMG 
que padroniza emissão 
de licenças ambientais 
será assinado na Sede 
do TJMG 

O presidente do Tribu-
nal de Justiça de Minas 
Gerais, desembargador 
Gilson Soares Lemes, 
conduz, nesta segunda-
feira (20/9), solenidade 
que oficializa acordo entre 
representantes do Minis-
tério Público de Minas 
Gerais (MPMG) e do Es-
tado de Minas Gerais. 
O termo a ser assinado 
encerra a ação judicial 
1.0024.14.058175-2/001, 
que tramita na 2ª Câmara 
Cível do TJMG. 

O acordo fixa necessi-
dade de compatibilidade 
entre atos meramente 
autorizativos com o or-
denamento vigente de 
regularização ambiental 
nos casos de supres-
são de áreas da Mata 
Atlântica no território 
mineiro. A assinatura 
do acordo será às 10h 
na Sede do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, 
Avenida Afonso Pena, 
4001, bairro Serra, Belo 
Horizonte. 

O Ministério Público se 
obriga a observar todas as 

determinações constantes 
da Lei da Mata Atlântica ( 
Lei Federal 11.428/2006 ), 
o decreto regulamentador 
( Decreto 6.660/2008 ), 
e resoluções normativas 
do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONA-
MA) e Conselho Estadu-
al de Política Ambiental 
(COPAM). 

O Estado de Minas 
Gerais se compromete a 
não expedir qualquer au-
torização de supressão 
de vegetação primária ou 
secundária em estágio 
avançado de regenera-
ção do bioma da Mata 
Atlântica, salvo em cará-

ter excepcional, ou seja, 
em caso de realização de 
obras, projetos ou ativi-
dades de utilidade públi-
ca, pesquisas científicas 
ou práticas preservacio-
nistas conforme defini-
ções legais constantes 
da Lei 11.428/06. 

O processo judicial 
O Ministério Público 

do Estado de Minas Ge-
rais ajuizou a ação civil 
pública de nº 0581752-
37.2014.8.13.0024 na 
qual pleiteou a imposição 
de uma série de obriga-
ções ao Estado de Minas 
Gerais para licenças no 

caso de intervenções na 
Mata Atlântica. 

A sentença que teve 
andamento na 6ª Vara da 
Fazenda Pública Estadual 
e Autarquias da Comarca 
de Belo Horizonte/MG, 
julgou procedentes os pe-
didos, confirmados pela 2ª 
Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça de Minas Ge-
rais. Em razão disso, 

O Estado de Minas Ge-
rais pediu a remessa dos 
autos ao Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Cejusc) de 
2º grau para tentar um 
acordo com o Ministério 
Público de Minas Gerais. 

Governo de Minas e 
Ministério Público firmam 

acordo mediado pelo TJMG
Documento que regulamenta emissão de licenças ambientais

será assinado nesta segunda-feira (20/10) 

Zona da Mata com
voos para SP

A partir do 1º trimestre de 
2022 a Latam Brasil (antiga 
TAM) iniciará voos no Aero-
porto Regional da Zona da 
Mata (Aeroporto Presidente 
Itamar Franco). As decolagens 
serão diárias para o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, 
em São Paulo, com aeronave 
Airbus A319 que transporta 
132 passageiros em classe 
Economy e 8 em Premium 
Economy. A venda das pas-
sagens aéreas dos voos do 
Aeroporto da Zona da Mata 
ainda não foi iniciada, o que 
deverá ocorrer nos próximos 
dias. Juiz de Fora (Regional) 
será o terceiro mercado da 
LATAM em Minas Gerais. A 
companhia já opera em Belo 
Horizonte (Confins) e Uberlân-
dia. (Tribuna de Minas – Juiz 
de Fora)

Ipatinga elege
homenageados do ano 
A Associação Comercial, 

Industrial, Agropecuária e de 
Prestação de Serviços de 
Ipatinga (Aciapi) e a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Ipatinga realizaram a elei-
ção dos Homenageados do 
Ano de 2021. Foram eleitos 
pelos diretores das entidades 
o Destaque na Comunidade, 
Destaque Lojista e Empresá-
rio do Ano. A votação ocorreu 
nesta semana, na sede da 
Aciapi-CDL, no centro de 
Ipatinga. Para o Destaque 
da Comunidade, foi eleito o 
médico-veterinário Lélio Costa 
e Silva, idealizador do Projeto 
Xerimbabo; o Destaque Lojis-
ta ficou com Robert Almeida, 
proprietário da Livramento Lar 
e Construção; e o título de 
Empresário do Ano foi para 
Sergio Leite, diretor presiden-
te da Usiminas. (Diário do Aço 
– Ipatinga) 

Cadastro para Lei
Aldir Blanc

O município de Montes 
Claros está credenciando pro-
jetos de pessoas físicas e jurí-
dicas que serão beneficiados 
com valores remanescentes 
dos chamamentos públicos 
realizados em 2020 relacio-
nados à lei Aldir Blanc. Ao 
todo, serão disponibilizados 
R$445 mil, com a seleção de 
até 48 projetos que receberão 
valores de R$5 mil a R$20 mil. 
A iniciativa tem o objetivo de 
minimizar os efeitos socio-
econômicos causados pela 
pandemia de covid-19, fomen-
tando a cultura local através 
do incentivo a artistas ou fa-
zedores culturais, produtores, 
agentes e grupos, nas mais 
diversas expressões artísti-
cas ou segmentos culturais 
do município. As inscrições 
podem ser realizadas até o dia 
30 de setembro. (Gazeta Nor-
te Mineira – Montes Claros) 

NS anuncia
pagamento de 13º 

Em live realizada nesta 
semana, o prefeito de Nova 
Serrana, Euzebio Lago, trouxe 
uma boa notícia para os ser-
vidores municipais. Segundo 
o chefe do executivo, neste 
ano a administração pagará 
em parcela única de forma in-
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tegral o 13º salário. De acordo 
com a informação dada pelo 
Prefeito, junto ao secretário 
de Administração Municipal, 
Marcio José, a bonificação 
natalina será paga de forma 
integral a todos os servidores 
até o próximo dia 10 de no-
vembro. Ao fazer o anúncio 
Euzébio ainda afirmou que o 
pagamento não é mais do que 
a obrigação da gestão, e que 
após a pandemia, vislumbra 
ver o município caminhar a 
passos largos. (O Popular – 
Nova Serrana) 

Câmara aprova alteração 
de Lei Orgânica

Em reunião ordinária da 
Câmara Municipal realiza-
da nesta semana, de forma 
presencial, foi marcada pela 
aprovação de projetos im-
portantes como o 7/2021, 
que altera a Lei Orgânica de 
Pará de Minas, o 118/2021, 
que estabelece normas para 
prevenir, reprimir e combater a 
violência política contra a mu-
lher, e o 123/2021, que institui 
o programa Adote um Bem 
Público no Município. Os vere-
adores também aprovaram a 
Resolução 13/2021, que cria a 
galeria de artes itinerantes da 
Câmara Municipal. Os objeti-
vos desta lei são oferecer um 
espaço de acesso ao público 
para a exposição de trabalhos 
de artistas paramimenses e 
incentivar a cultura e a pro-
dução de arte no município. 
(Diário Pará de Minas) 

Inauguração da nova
sede da PM 

A solenidade de inaugura-
ção da nova sede da 15ª Cia 
PM Rv e da 15ª Cia PM Meio 
Ambiente de Teófilo Otoni 
ocorreu na última semana e 
contou com a presença de 
diversas autoridades civis e 
militares. Anteriormente, a 
sede estava em um imóvel 
alugado, e a nova sede foi 
construída para garantir o 
melhor funcionamento dos 
serviços de segurança públi-
ca. O comandante da 15ª Cia 
PM Rv, major Navarro Chris-
tino destaca que, no novo 
local, vai ficar mais próximo 
da comunidade, porque é 
mais acessível, mais visível, 
e tem ainda a vantagem de 
estar às margens do leito da 
rodovia. (Diário Tribuna – Te-
ófilo Otoni) 

Itaúna faz cirurgia 
de cataratas

Mais uma rodada de cirur-
gias de catarata foi realizada no 
Centro Oftalmológico de Itaú-
na. No final de semana foram 
realizadas mais 68 cirurgias, 
completando assim 487 proce-
dimentos já realizados no local. 
Conforme divulgou a Secretaria 
de Saúde, “os trabalhos envol-
veram médicos, enfermeiros e 
auxiliares, obedecendo proto-
colos sanitários e de distancia-
mento. Os procedimentos deste 
tipo ficaram paralisados por al-
guns meses em decorrência do 
agravamento da pandemia do 
Coronavírus, mas serão retoma-
dos a partir de agora”. O Centro 
Oftalmológico também oferece 
consultas e exames gratuitos a 
pacientes com demanda. (Folha 
do Povo – Itaúna)

No G20, ministra Tereza Cristina defende 
mais recursos para práticas inovadoras e 

sustentáveis no agro mundial
A ministra participou da 

sessão “Pesquisa como for-
ça motriz da Sustentabilida-
de”. No evento, em Florença, 
na Itália, Tereza Cristina des-
tacou que os recursos para 
pesquisas científicas e ino-
vação devem estar dispostos 
para todos, e não apenas 
para produtores subsidiados 
nos países ricos

Na reunião com ministros 
da Agricultura do G20, em 
Florença, na Itália, a minis-
tra Tereza Cristina defendeu 
nesta sexta-feira (17) que 
a próxima década deve ser 
marcada pela maior disponi-
bilidade mundial de recursos 
para que produtores rurais 
possam adotar práticas ino-
vadoras e sustentáveis.

“Para a próxima déca-
da, é necessário ampliar a 
disponibilidade de recursos 
para a adoção de práticas 
inovadoras. Eles precisam 
ter custo e benefício ade-
quados e serem acessíveis 
a todos, e não apenas a al-
guns produtores subsidiados 
nos países ricos. Somente 
alinhando tecnologias sus-

tentáveis com investimentos, 
faremos da agricultura um 
setor estratégico para uma 
recuperação verde”, disse, 
ao participar da sessão “Pes-
quisa como força motriz da 
sustentabilidade”.

De acordo com a ministra, 
a ciência é um dos principais 
pilares da sustentabilidade 
no agro. Primeiro, por criar 
ferramentas que permitem 
aos produtores rurais produ-
zirem mais, usando menos 
recursos naturais. Em se-
gundo, por trazer evidências 
científicas que garantem o 
fluxo adequado de alimen-
tos. “Pesquisa e inovação 
são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma 
agricultura de baixa emissão 
de carbono”, destacou.

Tereza Cristina criticou a 
adoção de medidas prote-
cionistas por parte de países 
ricos, o que, segundo ela, 
afeta a concorrência global, 
aumenta o número de pesso-
as em situação de pobreza 
e impacta de forma negativa 
as comunidades rurais de 
nações em desenvolvimen-

to. “O protecionismo, como 
todos sabemos, recompen-
sa a ineficiência e é ruim 
para a sustentabilidade. Mas 
agora, além do protecionis-
mo, também enfrentamos o 
“precaucionismo”. Os regu-
ladores estão cada vez mais 
impondo medidas limitantes 
na tentativa de proteger os 
consumidores antecipada-
mente contra todos os tipos 
de riscos possíveis. Isso não 
é racional. Os países devem 
abster-se de implantar barrei-
ras comerciais injustificáveis 
e se concentrar na remoção 
permanente das barreiras 
pendentes”.

Para a ministra, todas as 
decisões e a regulamenta-
ção mundial do agro devem 
ser tomadas com base em 
evidências científicas. “A 
ciência é a chave para man-
termos o comércio fluindo e 
os mercados previsíveis”.

Os membros do G20 são: 
África do Sul, Alemanha, 
Arábia Saudita, Argentina, 
Austrália, Brasil, Canadá, 
China, Coreia do Sul, Esta-
dos Unidos, França, Índia, 

Indonésia, Itália, Japão, Mé-
xico, Reino Unido, Rússia, 
Turquia e a União Europeia. 
A Espanha é convidada per-
manente. Os membros do 
G20 respondem por mais de 
80% do PIB mundial, 75% 
do comércio global e 60% da 
população do planeta.

Reuniões bilaterais
Em Florença, Tereza 

Cristina teve reuniões com 
colegas dos países partici-
pantes. Ela encontrou-se 
com secretário dos Estados 
Unidos, Tom Vilsack, para 
debater agricultura susten-
tável e ações conjuntas de 
prevenção à entrada da 
Peste Suína Africana nos 
territórios brasileiro e norte-
americano.

No encontro com o minis-
tro da Espanha, Luis Planas 
Puchades, Tereza Cristina 
agradeceu o apoio do gover-
no espanhol à assinatura do 
Acordo Mercosul-União Eu-
ropeia. “Concordamos que 
o comércio agrícola justo e 
livre beneficiará produtores 
e consumidores nos dois 
blocos”, disse.


