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inicia Jornada das Águas e anuncia 
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revitalização de bacias hidrográficas
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Em São Lourenço, o go-
vernador anunciou o aumen-
to repasse financeiro para o 
Hospital da Fundação Casa 
de Caridade, o Hospital São 
Lourenço. A instituição, que 
atende a mais de 20 municí-
pios da região terá aumento 
de repasse de 13%. A institui-
ção receberá mais de 486,4 
mil dividas em parcelas men-
sais ao longo do ano.

O repasse faz parte do 
programa Valora Minas, que 
ao fazer os repasses leva em 
consideração as necessida-
des da população, corrigindo 
disparidades na alocação de 
recursos entre as regiões 
e impasses metodológicos 
para mensurar a eficiência 
do investimento.

Governador de Minas Romeu 
Zema visita São Lourenço

Governador anuncia aumento de repasses para o Hospital 
e ouve demandas de empresários do setor de turismo
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As exportações do agronegó-
cio foram de US$ 10,10 bilhões 
em setembro, atingindo o recorde 
da série histórica no mês. O valor 
foi 21% superior ao exportado em 
setembro de 2020. O complexo 
soja e as carnes foram desta-
ques nas exportações do mês, 
registrando aumento de US$ 1,91 
bilhão no valor exportado.

Segundo a Secretaria de 
Comércio e Relações Internacio-
nais do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, a alta 
deve-se à forte elevação das 
cotações internacionais dos pro-
dutos do agronegócio exportados 
pelo Brasil (+27,6). A quantidade 
de produtos exportados teve 
redução de 5,1%, comparado a 
setembro de 2020.

Apesar do recorde nas ex-

Exportações do agronegócio 
batem recorde para setembro, 

com US$ 10,1 bilhões
O complexo soja e as carnes foram destaques nas exportações do mês, 

registrando aumento de US$ 1,91 bilhão no valor exportado
portações do agronegócio em 
setembro, a participação do setor 
na balança comercial caiu de 
45,8% em setembro de 2020 para 
41,6% em setembro de 2021. O 
resultado é explicado pelo forte 
crescimento das exportações 
dos demais produtos na balança 
comercial brasileira (+43,5%), 
que também observaram eleva-
ção dos valores exportados pelo 
crescimento dos preços interna-
cionais de commodities.

As importações de produtos 
do agronegócio alcançaram 
US$ 1,25 bilhão em setembro 
de 2021 (+19,2%). Estes valo-
res também foram impactados 
pela alta dos preços médios de 
diversos produtos, como nos 
casos do trigo (+24,7%) e óleo 
de palma (+77,7%).

Setores
O principal setor exportador 

do agronegócio brasileiro foi o 
complexo soja, responsável por 
quase um terço do valor exportado 
no mês. As exportações do setor 
tiveram aumento de 50%, subindo 
de US$ 2,13 bilhões em setembro 
de 2020 para US$ 3,19 bilhões em 
setembro de 2021. A forte deman-
da chinesa pela soja brasileira foi 
responsável pelo recorde de em-
barque do mês de setembro.

As exportações de carnes 
(bovina, suína e de frango) tam-
bém bateram o recorde na série 
histórica: o Brasil nunca havia 
exportado mais de US$ 2 bilhões 
em meses de setembro. Em 2021, 
as vendas externas de carnes no 
mês foram de US$ 2,21 bilhões, 
com expansão de 62,3% em re-

lação a setembro de 2020. As ex-
portações de carne bovina tiveram 
a maior contribuição nas vendas 
externas do setor, subindo de US$ 
668,20 milhões em setembro de 
2020 para US$ 1,19 bilhão em 
setembro de 2021 (+77,7%). Hou-
ve recordes no valor e no volume 
exportados (212 mil toneladas), 
além de alta expressiva no preço 
médio de exportação (+39,3%).

Em setembro de 2021, cinco 
setores alcançaram 80,6% do 
valor total exportado pelo Brasil 
em produtos do agronegócio: 
complexo soja, carnes, produtos 
florestais, complexo sucroalcoo-
leiro, cereais, farinhas e prepara-
ções. Estes setores aumentaram 
a participação nas exportações 
brasileiras em relação a setembro 
de 2020, que foi de 79,0%.
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Corte nas verbas em projeto 
científicos terá consequências graves 

para o desenvolvimento nacional 

O Ministério da Economia 
decidiu retirar mais de 90% dos 
recursos que seriam destinados 
a diversos projetos científicos, 
incluindo bolsas de estudo e 
verbas para o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). O objetivo 
é repassar o orçamento para 
outros ministérios. Só o Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
por exemplo, vai receber R$250 
milhões. A justificativa do go-
verno é de que esses recursos 
não estariam sendo utilizados, 
argumento rebatido com afinco 
pela comunidade científica e 
especialistas. 

Oito entidades científicas en-
viaram um pedido ao presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) para tentar reverter a 
decisão. A verba destinada para 
a ciência era de R$690 milhões e, 
com o corte, deve ficar em R$55,2 
milhões. Na carta, intitulada “ma-
nobra do Ministério da Economia 
afronta a ciência nacional”, o 
corte é “um golpe duro na ciência 
e na inovação, que prejudica o 
desenvolvimento nacional’’. 

As consequências para o 
país, apontam essas entidades e 
demais estudiosos, serão nefas-
tas. Por aqui, a quase totalidade 
das pesquisas científicas e em 
inovação são feitas pelas uni-
versidades públicas, financiadas 
pela FAPESP, pelo Ministério da 
Educação e outras instituições, 
como a Finep. Élcio Abdalla, 
coordenador e professor do Ins-
tituto de Física da Universidade 
de São Paulo (IF-USP) aponta 
ainda: a pandemia da Covid-19 
e a consequente busca por va-
cinas deixou claro que os países 
com maior investimento saíram 
na frente - e devem continuar 
liderando o mundo: 

“A produção científica, o in-
vestimento em pesquisa, retorna 
para a sociedade em quase 
todas as áreas. Desde inova-
ções e descobertas que tornam 
bens de consumo melhores e 
mais acessíveis até a produção 
de medicamentos e vacinas, 
procedimentos médicos, obras 
de engenharia que melhoram a 
mobilidade urbana e desenvol-
vimento agropecuário que torna 
a produção de alimentos mais 

barata e de melhor qualidade. 
Investir em inovação e ciência 
é criar autonomia para o país. 
Percebemos isso agora, nas va-
cinas. Aqueles com capacidade 
de desenvolver e produzir saíram 
na frente. Isso não é uma simples 
coincidência, são as nações 
que mais valorizam a ciência”, 
explica ele. Não apenas isto, há 
também benefícios tecnológicos 
que revertem diretamente na 
economia do país, como já tem 
acontecido. 

Os dados confirmam: os qua-
tros países que mais investem 
em pesquisa estão na frente em 
inovação. Eles são Coreia do Sul 
e Alemanha, que investem quase 
4% em pesquisa; e Japão e Esta-
dos Unidos, que repassam cerca 
de 3%. No Brasil, esse montante 
é um pouco maior que 1%. E vale 
lembrar: essas quatro nações têm 
PIB maior que o nosso. Ou seja, 
elas direcionam mais dinheiro 
não só percentualmente, mas 
também em números absolutos. 
Nos EUA, só para pesquisas 
envolvendo a Covid-19 foram 
destinados mais de 6 bilhões de 
dólares. No Brasil, apenas US 
$100 milhões. 

As principais fontes desses 
recursos são justamente algu-
mas instituições que podem ter 
corte de verba, como o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e 
do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), ligados ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Igualmente 

importante é a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), ligada ao 
Ministério da Educação. Todos 
eles sofreram cortes no Orça-
mento de 2021. 

Projeto inédito e
revolucionário pode sofrer 

Um dos projetos que sofre com 
o corte de verbas e investimento é 
o coordenado por Abdalla, o Bin-
go. Trata-se de um radiotelescó-
pio, financiado pela Fapesp e pela 
Finep, inédito no país e que conta 
com pesquisadores do Brasil, da 
China, África do Sul, Reino Unido, 
Coréia do Sul, Portugal e Fran-
ça. O objetivo é explorar novas 
possibilidades na observação do 
universo a partir do céu brasileiro. 
O sertão da Paraíba, pela alta 
visibilidade e baixa poluição, foi o 
local escolhido. 

“A proposta é estudar a ener-
gia escura e também o fenômeno 
Fast Radio Bursts [“Rajadas 
Rápidas de Rádio”, em tradução 
livre], ainda pouco conhecido. 
Além disso, entender e conhecer 
o nosso céu pode trazer conhe-
cimentos importantes e estraté-
gicos sobre o que acontece em 
cima de nós, quais fenômenos, 
que tipo, por exemplo, de satéli-
tes, estão passando por aqui. É 
informação importante para toda 
a sociedade”, conta Elcio. 

O Bingo contribuirá com a 
visão do Hemisfério Sul para um 
trabalho sobre o fenômeno que 
já vem sendo realizado por meio 

do Chime (Canadian Hydrogen 
Intensity Mapping Experiment) 
no Hemisfério Norte. O chamado 
“setor escuro do Universo” estará 
no foco das descobertas. No ser-
tão, longe da poluição eletromag-
nética, será possível saber mais 
sobre estruturas desconhecidas 
da galáxia, pulsares que ainda 
precisam de observação e perce-
ber novos sinais do espaço. 

Abdalla observa que “cerca 
de 95% do conteúdo energético 
do universo é completamente 
desconhecido, e o BINGO olhará 
para a distribuição detalhada da 
matéria conhecida para verificar 
os vínculos do setor escuro”. E 
mostrar para o cidadão comum 
como seus impostos beneficiam 
o país é um dos objetivo que Ab-
dalla tem com esse projeto: 

“O assunto não é necessá-
rio apenas para a comunidade 
científica, mas para a população 
em geral. De fato, há um enorme 
projeto educacional conectado às 
pesquisas, é ciência e educação 
para todos. Não podemos sim-
plesmente falar para doutores, te-
mos que colocar as pessoas a par, 
já que são elas que pagam pela 
nossa pesquisa. O ICMS [Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços] do pãozinho vai para 
esse trabalho também. Então nós 
temos, até como obrigação, que 
contribuir para um desenvolvimen-
to real e mostrar ao cidadão que a 
ciência é importante, que a ciência 
muda o mundo”, como de fato 
mudou nos últimos três séculos a 
face da civilização.

Especialista afirma que todos os setores da sociedade, inclusive saúde 
e economia, são afetados negativamente sem inovação Você Pergunta: Gostaria de 

entender melhor o que Paulo quis 
ensinar quando disse em 1 Corín-
tios 3:15 que seriam salvos como 
que através do fogo. O que esse 
fogo significa nesse texto? Fiquei 
confusa, pois o mesmo Paulo 
afirma que a salvação é pela 
graça e não por obras ou outra 
coisa. Pode me ajudar a entender 
melhor essa questão?

Cara leitora, o fogo é uma 
figura muito usada na Bíblia e 
o significado dele em um verso 
necessita sempre de uma boa 
análise do contexto, para que 
possamos determinar qual é a 
aplicação correta ali. Vamos fazer 
isso juntos agora?

(1) Paulo está tratando ali na 
igreja de Corinto de um problema 
sério.

Ele, inclusive, por conta desse 
problema, chama os crentes dali 
de “carnais” (1 Coríntios 3:1) e 
mostra que as atitudes deles 
apontam para pessoas imaturas 
que ainda estavam no “leite espi-
ritual” (1 Coríntios 3:2-3).

O problema ali era um tipo 
de partidarismo, misturado com 
ciúmes e contendas: “Quando, 
pois, alguém diz: Eu sou de Pau-
lo, e outro: Eu, de Apolo, não é 
evidente que andais segundo os 
homens?” (1 Coríntios 3:4).

Observe como as pessoas 
criaram grupos, “torcidas organi-
zadas” para um ou outro homem 
de Deus!

(2) Paulo reage a esse mau 
comportamento mostrando que os 
servos do Senhor estão em uma 
mesma obra e não estão em uma 
hierarquia de inferioridade ou de 
superioridade.

Todos são servos do Senhor 
e a obra é direcionada pelo Pai: 
“Quem é Apolo? E quem é Paulo? 
Servos por meio de quem crestes, 
e isto conforme o Senhor conce-
deu a cada um. Eu plantei, Apolo 
regou; mas o crescimento veio de 
Deus” (1 Coríntios 3:5-6).

Paulo continua sua fala des-
tacando que cada um receberá o 
galardão pelo seu próprio trabalho 
como cooperadores do Senhor na 
Sua obra (1 Coríntios 3:8-9).

(3) Na sequência, falando 
sobre o trabalho de cada um no 
reino de Deus, ele alerta as pes-
soas de que o trabalho de cada 
um deve estar no fundamento 
correto:

“Porque ninguém pode lançar 
outro fundamento, além do que 
foi posto, o qual é Jesus Cristo” 
(1 Coríntios 3:11). Agora ele usa 
a figura de alguns materiais que 
representam materiais de valor 
e materiais sem valor em uma 
“construção”.

A ideia é que cada pessoa 
realize a obra do Senhor da me-
lhor forma possível: “Contudo, 
se o que alguém edifica sobre o 
fundamento é ouro, prata, pedras 
preciosas, madeira, feno, palha…” 
(1 Coríntios 3:12).

Os três primeiros materiais 
(ouro, prata, pedras preciosas) re-
presentam aqui materiais valiosos 
e duradouros e indicam alguém 

que realiza a obra de Deus com 
zelo, edificando com sabedoria e 
da forma correta.

Os outros três materiais (ma-
deira, feno e palha) representam 
materiais de segunda categoria, 
indicando aqueles que realizam a 
obra sem zelo, com negligência, 
mal feita.

(4) Mas por que as pessoas 
deveriam se preocupar com a 
qualidade da obra de suas mãos? 
Paulo mostra que haveria um 
julgamento de Deus e é aqui que 
entra o verso de nossa análise:

“manifesta se tornará a obra 
de cada um; pois o Dia a demons-
trará, porque está sendo revelada 
pelo fogo; e qual seja a obra de 
cada um o próprio fogo o provará” 
(1 Coríntios 3:13).

Observe que o fogo é usado 
aqui com o sentido de julgamento. 
O fogo aplicado no ouro, prata e 
pedras preciosas causaria pouco 
dano. Mas na madeira, feno e 
palha causaria muito dano.

A ideia é que o julgamento 
mostrará de verdade qual é a obra 
de cada um, se durável ou não, se 
edificada sobre fundamentos que 
agradam a Deus ou não.

(5) Mas Paulo não tinha em 
mente que os crentes de Corinto 
iriam ser condenados, pois os 
considerava salvos. Porém, tam-
bém teriam suas obras julgadas:

“Se permanecer a obra de 
alguém que sobre o fundamento 
edificou, esse receberá galardão” 
(1 Coríntios 3:14).

Observe que Paulo não está 
falando aqui de salvação, mas 
de galardão. Os que fazem sua 
obra de acordo com a vontade 
de Deus receberão a aprovação 
do Senhor.

Mas veja o que fala das pes-
soas que edificam mal: “se a obra 
de alguém se queimar, sofrerá 
ele dano; mas esse mesmo será 
salvo, todavia, como que através 
do fogo” (1 Coríntios 3:15).

Aqui Paulo mostra que esse 
tipo de pessoa, ainda que seja 
crente e salva, edificou de forma 
negligente, por isso, perderá 
o galardão (queimou e sofreu 
danos).

O julgamento (fogo) provará 
que ela não edificou bem. A figura 
“através do fogo” significa alguém 
fugindo, correndo (através) das 
chamas e escapando antes que 
um edifício desmorone. Ou seja, 
um cenário de grande perigo e 
não desejável!

(6) O que Paulo tem em 
mente é mostrar  aos seus 
leitores que deveriam deixar 
os ciúmes, as contendas, os 
partidarismos e trocar tudo isso 
por um trabalho em conjunto 
na obra de Deus, fazendo da 
melhor forma possível todo 
o trabalho, direcionados pela 
vontade de Deus com empenho, 
carinho, diligência!

Feito assim o trabalho seria 
honrado pelo Senhor! Mas a 
negligência causaria perdas e so-
frimentos, pois o Senhor da obra 
deseja ver Sua obra feita da me-
lhor forma, aquela que Ele mesmo 
determinou em Sua palavra! 

O que é ser salvo através do 
fogo em 1 Coríntios 3:15?

Postado por Presbítero André Sanchez

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA

PROCESSO N° 121/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 

046/2021 AVISO DE DECISÃO DE 
RECURSO E CONVOCAÇÃO PARA 
CONTINUIDADE DO CERTAME

Objeto: Aquisição de 04 (quatro) 
veículos zero KM, primeiro emplaca-
mento ,  para a Secretaria de Obras, 
Secretaria de Educação e Setor de Vi-
gilância Sanitária, informa que, FORAM 
ACEITOS PROVIMENTOS ao recurso 
apresentado pela empresa MINAS 
MAQUINAS. Para tanto, fica marcada 
para o dia 20/10/2021, às 14:00 horas 
continuidade da sessão. Informações: 

licitacao2@andrelandia.mg.gov.br 
ou (35) 3325-1432. Gabriela Gaspar –

15/10/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 150/2021, Pregão 

Pres. nº 050/2021 Registro de Preços 
para futuras e eventuais contratações 
de empresas para aquisição de ma-
teriais de construção e afins. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública dia 
28/10/2021, com início às 09:00 horas. 
Informações licitacao2@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. 
Pregoeira: 

Gabr ie la  G.  Procóp io  -MG, 
14/10/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 151/2021, Pregão 

Pres. nº 051/2021.
Objeto: Registro de Preços para 

futuras e eventuais contratações de 
empresas especializadas na confecção 
de uniformes para atender as Secretaria 
de Obras e Secretaria de Saúde do 
município de Andrelândia, conforme 
condições e especificações contidas no 
Termo de Referência - Anexo I. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública dia 
29/10/2021, com início às 09:00 horas. 
Informações Tel.: (035) 3325-1432. 
Pregoeira: 

Gabriela G. Procópio, Andrelândia 
- MG, 14/10/2021.

Processo n° 152/2021
Pregão Presencial n° 052/2021 

EXTRATO DE AVISO
  Objeto: Registro de Preço para fu-

turas e eventuais contratação de micro-
empresas, empresas de pequeno porte 
e equiparadas para prestação de ser-
viços de torno – manutenção corretiva 
e preventiva, nos veículos de passeio, 
maquinas, caminhões e implementos 
agrícolas do Município de Andrelândia 
– MG. Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 29/10/2021,

Horário: 13:00 horas. Informações 
(035) 3325-1432 e e-mail: 

licitacao@andrelandia.mg.gov.br. 
Pregoeira: Gabriela G. Procópio. 

Andrelândia/MG, 14/10/2021.

Convoco de acordo com o ARTIGO 17, INCISO III, ALÍNEA 
A e o ARTIGO 33, INCISO II, do Estatuto da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE EUBIOSE, os Membros Efetivos para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na Sede 
Social da SBE, à Avenida Getúlio Vargas, 481, nesta cidade 
de São Lourenço, MG, no dia 23 de outubro de 2021, às 9h, 
em primeira convocação e às 9h30, em segunda convoca-
ção, quando funcionará, com qualquer número, para tratar 
da seguinte ordem do dia:

a) Alteração do Estatuto Social da SBE
São Lourenço, 11 de outubro de 2021.

Leonardo Faria Jefferson de Souza – Presidente

SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE EUBIOSE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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Prefeito Lessa recebe 
governador de Minas Romeu 

Zema em São Lourenço

O prefeito Lessa recebeu 
nesta sexta-feira (15/10) o go-
vernador de Minas Gerais, Ro-
meu Zema. A visita do chefe do 
executivo mineiro faz parte de 
uma agenda de visitas aos muni-
cípios das diversas regiões.  

Em São Lourenço, o gover-
nador anunciou o aumento re-
passe financeiro para o Hospital 
da Fundação Casa de Carida-
de, o Hospital São Lourenço. A 
instituição, que atende a mais 
de 20 municípios da região terá 
aumento de repasse de 13%. 
A instituição receberá mais de 
486,4 mil dividas em parcelas 
mensais ao longo do ano.

O repasse faz parte do pro-
grama Valora Minas, que ao 
fazer os repasses leva em con-
sideração as necessidades da 
população, corrigindo dispari-
dades na alocação de recursos 
entre as regiões e impasses 
metodológicos para mensurar a 
eficiência do investimento.

O prefeito destacou que São 
Lourenço está fazendo o dever 
de casa na área de Saúde e 
para o desenvolvimento eco-
nômico da cidade fazendo uma 
gestão eficiente e comprometi-
da com a cidade. 

“Para mim é uma grande 
honra recebe-lo em nossa ci-
dade, principalmente, quando 
se toca no modo governança, 
de gestão, que vai de encon-
tro com os nossos princípios 
e com a nossa linha de ação. 
Nós nos espelhamos na sua 
maneira de governar. Como 
prefeito e médico do Hospital 
de São Lourenço há 42 anos 
é uma honra saber que vossa 
excelência reconhece os hos-
pitais que tem resolutividade e 
primam pela excelência”, disse 
o prefeito Lessa.

Após a solenidade realiza-
da no Hospital São Lourenço, 
o prefeito, juntamente com o 
governador, reuniu-se com o 
setor produtivo do turismo de 
São Lourenço onde discutiram a 
retomada econômica da cidade. 
O encontro aconteceu em um 
dos restaurantes do Parque 
das Águas

O prefeito e o governador ou-
viram as demandas dos empre-
sários da cidade. Romeu Zema 
destacou que o Governo do Es-
tado contribuirá para a retomada 
do setor em Minas Gerais.

 “Tenho acompanhado o 
crescimento das atividades. 
Ficou uma demanda reprimi-
da, as pessoas ficaram quase 
um ano e meio trancadas 
dentro de casa, impedidas de 
viajar. Agora, havendo opor-
tunidade, todos querem tirar o 
atraso. Até porque, muitos têm 
filhos, querem levá-los para 
conhecer outros lugares, para 
ver alguma coisa. Chega de 
ficar só fechado”, disse.

Mais investimentos
O governador ainda des-

tacou que o município está 
recebendo mais investimentos. 
O programa Mãos Obras está 
beneficiando mais três escolas 

estaduais na cidade.
“Temos também o progra-

ma Mãos à Obra, que tem des-
tinado recursos para reformas 
de prédio escolares em todo 
Estado. Já são mais de três 
mil prédios escolares atendi-
dos, e, aqui em São Lourenço, 
temos três escolas que estão 
recebendo R$ 1,2 milhão para 
reformas. Além disso, estamos 
trocando o mobiliário de todas 
as escolas do estado. São R$ 

 São Lourenço

Governador anuncia aumento de repasses para o Hospital 
e ouve demandas de empresários do setor de turismo

800 milhões que estão sen-
do investidos. São Lourenço 
também está recebendo 1.050 
conjuntos novos, um investi-
mento de quase R$ 400 mil”, 
afirmou o governador.

Presenças
Estiveram presentes na 

passagem do governador por 
São Lourenço o vice-prefeito, 
Agilsandre Rodrigues, os depu-
tados Estaduais, Zé Guilherme 

(PP), Bráulio Braz (PTB), Dalmo 
Ribeiro (PSDB) e Gustavo Mitre 
(PSC). Ainda esteve presente 
o Deputado Federal, Frederico 
Escaleira (Patriotas).

Os vereadores de São Lou-
renço também estiveram pre-
sentes na solenidade realizada 
no Hospital São Lourenço. A 
solenidade também com a pre-
sença de prefeitos da região, 
que vieram até São Lourenço 
para encontrar Romeu Zema. 

Caminhões de 23 toneladas 
e 14 metros estão 

proibidos de trafegar no 
centro de São Lourenço
Medida visa diminuir trânsito

pesado na Rua XV de Novembro

A partir de desta quinta-0-
feira (14/10) o trânsito de cami-
nhões acima de 23 toneladas e 
14 metros de comprimento será 
proibido no centro de São Lou-
renço. A determinação foi dada 
pelo prefeito Lessa que editou 
o Decreto Municipal 8.537 (sao-
lourenco.mg.gov.br/arquivos/pu
blicacaooficial/1410202117324
4DECRETONº8.537.pdf)

A medida foi tomada para 
retirar o trânsito pesado da Rua 
XV de Novembro, em função 
dos problemas no solo da re-
gião. Uma análise da SL Trans 
não vislumbrou a possibilidade 
de desvio para outra via, uma 
vez que não há como os veí-
culos realizarem manobras e 
conversões devido ao peso e 
tamanho deles.

Placas para alertar os mo-

toristas estão sendo colocadas 
em diversas cidades para alertar 
os caminhoneiros. A sinalização 
está sendo instalada nos en-
troncamentos das rodovias MG 
347 e BR 459, em São José do 
Alegre, BR 460 e 267 (Vital Brasil 
e Lambari), BR 460 próximo ao 
bairro Tieta, em Carmo de Minas, 
próximo ao Vale dos Pinheiros e 
na Avenida Dom Pedro II.

Os motoristas que desres-
peitarem a determinação serão 
punidos de acordo com o Código 
Brasileiro de Trânsito (CTB), po-
dendo perder pontos na carteira 
Nacional de Habilitação “Cada 
vez que um motorista desres-
peitar a determinação receberá 
multa de R$ 130,00 e quatro 
pontos na carteira”, informou 
Alexandre Silva Chaves, gerente 
da SL Trans.
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O Governo Federal, por meio 
do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), começa, nesta 
segunda-feira (18), em São Ro-
que de Minas (MG), a Jornada 
das Águas - evento que vai partir 
da nascente histórica do Rio São 
Francisco, no norte de Minas 
Gerais, e percorrer os nove esta-
dos do Nordeste com anúncios e 
entregas de obras de infraestru-
tura, preservação e recuperação 
de nascentes e cursos d’água, 
saneamento, irrigação, apoio ao 
setor produtivo e aos municípios, 
além de mudanças normativas 
que vão revolucionar a maneira 
como o brasileiro se relaciona com 
a água. 

O presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, partici-
pam da cerimônia de abertura. No 
evento, será anunciado aporte de 
R$ 5,8 bilhões em investimentos 
previstos no processo de capitali-
zação da Eletrobras para ações de 
revitalização de bacias hidrográfi-
cas. Serão R$ 3,5 bilhões para as 
bacias do Rio São Francisco e do 
Rio Parnaíba e outros R$ 2,3 bi-
lhões para as bacias que integram 
a área de influência dos reserva-
tórios das usinas hidrelétricas de 
Furnas - Bacias do Rio Grande e 
do Rio Parnaíba, abrangendo os 
estados de Minas Gerais, Goiás, 
São Paulo e Mato Grosso do Sul, 
além do Distrito Federal. Os recur-
sos serão repassados ao longo de 
10 anos. 

O montante será usado em 
ações de revitalização de bacias 
hidrográficas que contemplem o 
favorecimento da infiltração de 
água no solo; a redução do carrea-
mento de sólidos pelo escoamento 
superficial; o uso consciente e o 
combate ao desperdício no uso 
da água; a adequada recarga de 
aquíferos; o combate à poluição 
dos recursos hídricos; prevenção 
e mitigação de regimes de escoa-
mento superficial extremos; pro-
moção das condições necessárias 
para disponibilidade de água em 
quantidade e qualidade adequadas 
aos usos múltiplos; a adoção de 
análises territoriais e integradas; 
e a disseminação da informação 
e do conhecimento. 

A gestão dos recursos, no caso 
das Bacias do São Francisco e 
Parnaíba, ficará a cargo de um 
comitê composto por represen-
tantes dos ministérios do Desen-
volvimento Regional, de Minas e 
Energia (MME), do Meio Ambiente 
(MMA) e da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), além da 
Associação Brasileira de Entida-
des Estaduais de Meio Ambiente 
(Abema). Já no caso do Comitê 
para a área de influência dos 
reservatórios de Furnas, também 
participará o Ministério da Infraes-
trutura (Minfra). 

Barragem do Jequitaí 

O Governo Federal também 
dará início ao processo de cons-
trução da Barragem de Jequitaí. 
Será lançado Edital de Chama-
mento Público - PMI (Proposta 
de Manifestação de Interesse) 
para empresas interessadas em 
apresentar estudos de viabilidade 
técnica ambiental (EVTEA) para 
a iniciativa. Além disso, serão 
anunciados R$ 20 milhões para 
obras complementares na barra-
gem, como realocação de pontes 
e galerias. 

Com investimento total de R$ 
482 milhões, a barragem, quando 
concluída, vai beneficiar cerca de 
147 mil pessoas de 19 cidades 
mineiras. A estimativa é que mais 
de 84 mil empregos diretos e 
indiretos sejam gerados, além de 
incentivar o ecoturismo, o lazer e 
a piscicultura na região. 

A barragem será usada para 
usos múltiplos, como geração de 
energia, abastecimento humano 
e irrigação agrícola. Além da revi-
talização do Rio São Francisco, a 
infraestrutura vai permitir a regula-
rização de vazões do Rio Jequitaí, 

a irrigação de 35 mil hectares do 
Vale do Jequitaí, o controle de 
cheias e a geração de energia 
elétrica, além do desenvolvimen-
to econômico da região norte do 
estado de Minas Gerais. 

Infraestrutura 

Ainda na área de infraestrutura, 
o MDR também anuncia a retoma-
da de obras da fase 1 do Projeto 
Gorutuba, área de produção agrí-
cola irrigada que fica na cidade de 
Nova Porteirinha. O investimento 
federal no empreendimento é de 
R$ 54,4 milhões. Serão beneficia-
das 565 famílias de agricultores e 
gerados 6,2 mil empregos diretos. 
Essas intervenções também vão 
beneficiar a população dos municí-
pios de Janaúba e Itacarambi. 

As ações envolvem a instala-
ção de tubulação e a automação 
do Perímetro de Irrigação e têm 
como objetivo a recuperação do 
canal principal e a transformação 
dos canais abertos por tubulação. 
Serão 134 quilômetros de canais, 
320 quilômetros de estradas e 136 
quilômetros de drenos. Há ainda 
um dique com 5,4 quilômetros, 
que agirá contra as enchentes do 
Rio Mosquito. 

A construção desse reservató-
rio tem como objetivos principais a 
regularização da vazão ecológica 
do Rio Gorutuba, o fornecimento 
de água para os Projetos Gorutuba 
e Lagoa Grande, além do abaste-
cimento público de água para os 
municípios de Janaúba e Nova 
Porteirinha e para uso industrial. A 
previsão de entrega da obra, que 
conta com 88% de execução física, 
é no primeiro semestre de 2022. 

Também em Minas, o MDR 
destaca a conclusão dos serviços 
de limpeza e desassoreamento do 
canal em Jaíba. O investimento 
federal no empreendimento é 
de R$ 3,5 milhões. Cerca de 45 
mil pessoas serão beneficiadas 
nos municípios de Jaíba, Matias 
Cardoso, Verdelândia, Manga e 
Itacambi. 

Em junho do ano passado, o 
ministro Rogério Marinho e a Com-
panhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco (Codevasf) 
assinaram a Ordem de Serviço 
para a obra de desassoreamento 
do canal. As intervenções foram 
feitas na estação de Bombeamen-
to 1 do Rio São Francisco até a 
estação de bombeamento principal 
do Projeto de Irrigação Jaíba. 

Sustentabilidade 

No início da manhã, o minis-
tro realiza plantio de mudas na 
nascente do Rio São Francisco, 
no Parque Nacional da Serra da 
Canastra. Na ocasião, o Gover-
no Federal também vai lançar o 
segundo edital de chamamento 
para projetos do Programa Águas 
Brasileiras, que visa proteger e 
revitalizar nascentes, córregos e 
matas ciliares nas bacias hidrográ-
ficas do País. No primeiro edital, 
publicado em fevereiro de 2021, 
26 projetos foram selecionados, 
contemplando mais de 250 muni-
cípios de 10 estados. 

A principal novidade no segun-
do edital é a abrangência nacional 
- o primeiro estava limitado às ba-
cias prioritárias do São Francisco, 
Parnaíba, Taquari e Tocantins-
Araguaia. O programa também vai 

permitir a utilização de recursos 
provenientes de mecanismos de 
conversão de multas ambientais, 
compensações e pagamentos por 
serviços por adesão ao Programa 
Nacional de Conversão de Multas 
do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
(Ibama), desde que seguindo as 
regras dos processos administra-
tivos de seleção vigente. 

Além disso, será assinado 
patrocínio da CAIXA, de R$ 10,2 
milhões, ao projeto Nascentes 
Vivas, que prevê a recuperação 
de 1,5 mil nascentes na Bacia do 
Rio Verde Grande, com o plantio 
de 450 mil mudas. Também serão 
beneficiadas as comunidades que 
cercam o Parque Estadual Serra 
Nova e Talhado. O órgão executor 
será o Instituto de Desenvolvimen-
to Sustentável (IDS). 

Ações para engajar e capacitar 
a população local em ações de 
conservação ambiental, assim 
como a realização do cadastro 
de todas as nascestes da área e 
definição da ordem de prioridade 
para receber as intervenções de 
revitalização, também estão pre-
vistas no projeto. 

A CAIXA investirá ainda no 
Projeto Agroflorestando Bacias 
para Conservar Águas. Durante 
a cerimônia em São Roque de 
Minas, será anunciado o aporte de 
mais de R$ 745 mil para ampliar a 
capacidade de coletar sementes 
e de produzir mudas nativas e 
frutíferas, de forma sustentável, 
do viveiro Probiomas. 

As ações têm objetivo de me-
lhorar o atendimento das deman-
das dos projetos de proteção 
de nascentes, redução do asso-
reamento dos cursos d’água e 
recomposição florestal de áreas 
degradadas da sub-bacia do Ribei-
rão Sabará-Caeté. A previsão é de 
que 150 mil moradores da região 
sejam beneficiados com as inter-
venções. O órgão executor desse 
projeto será o Probiomas Produtos 
e Serviços Ambientais. 

Na ocasião, o MDR também 
assina um Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) com o Governo 
do Estado de Minas Gerais para 
iniciativas de revitalização do Rio 
São Francisco. Por meio dessa 
parceria, será possível a imple-
mentação, o monitoramento e a 
avaliação de novos projetos de 
revitalização de bacias hidrográfi-
cas no estado. 

A Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 
do estado poderá participar, em 
conjunto com o MDR, da seleção 
de novos projetos do Programa 
Águas Brasileiras, bem como 
orientar recursos de conversão 
de multas ambientais, compensa-
ção ambiental ou outros recursos 
provenientes do licenciamento 
ambiental estadual, indicando-os 
para execução dos projetos. 

No último dia 5, Governo Fede-
ral e a empresa Coca-Cola firma-
ram protocolo de intenções para 
patrocínio de ações do Programa 
Águas Brasileiras. Em São Roque 
de Minas, o MDR divulga que o 
recurso privado, de R$ 1,2 milhão, 
será destinado à implementação 
do Projeto de Revitalização da Ba-
cia Hidrográfica do Rio das Velhas, 
na cidade de Itabirito (MG). 

Entre as ações previstas es-
tão a restauração de vegetação 
florestal em Áreas de Proteção 

Permanente (APPs), tendo como 
objetivo geral praticar soluções 
baseadas na natureza (SBN) para 
proteção de recursos hídricos a 
serem replicados para a bacia do 
Rio das Velhas. 

Haverá, ainda, a implantação 
de ações de revitalização hidroam-
biental na microbacia do córrego 
Grota do Paiol, que é um afluente 
do rio Cochá. O investimento 
federal nesse empreendimento 
é de R$ 3 milhões, por meio da 
Codevasf. 

Desenvolvimento
econômico e social 

O MDR irá reforçar o fomento 
ao Programa Rotas de Integra-
ção Nacional, iniciativa que tem 
como objetivo o desenvolvimento 
econômico e social das regiões, 
por meio de redes de arranjos 
produtivos locais associadas a 
cadeias produtivas estratégicas 
capazes de promover a inclusão 
e o desenvolvimento sustentável 
das regiões brasileiras. 

Será feita visita às obras da 
Escola de Formação de Mestres 
Queijeiros, primeiro instituto des-
tinado à formação de mestres 
queijeiros de leite cru do Brasil. 
O empreendimento fica em São 
Roque de Minas, na Serra da 
Canastra. Na ocasião, produtores 
locais irão promover uma mostra 
de queijos feitos na região. 

O investimento federal na es-
cola, por intermédio da Codevasf, 
é de R$ 1,6 milhão. Entre as es-
truturas previstas estão alojamento 
e pesquisa sobre a produção de 
queijo canastra. A unidade de 
produção foi concluída na 1ª etapa 
de obras, entre os anos de 2019 
e 2020. 

Na oportunidade, também ha-
verá exposição de café canastra e 
mel. A apicultura é uma alternativa 
importante para a diversificação da 
atividade econômica nas regiões 
que sofrem com a estiagem e 
apresenta baixo investimento de 
implantação, custo e rápido retorno 
financeiro. O Polo do Mel Norte 
de Minas Gerais produz o mel de 
aroeira, conhecido internacional-
mente pelas suas propriedades 
medicinais, especialmente rela-
cionadas ao combate de doenças 
estomacais. 

Atualmente, o MDR apoia dez 
Rotas em todas as regiões do País: 
do Açaí, da Biodiversidade, do 
Cacau, do Cordeiro, da Economia 
Circular, da Fruticultura, do Leite, 
do Mel, do Peixe e da Tecnologia 
da Informação e Comunicação. 

Jornada das Águas 

Durante os próximos dez dias, 
serão realizados anúncios, entre-
gas e liberações de recursos em 
dez estados. Nesse período, será 
promovida uma série de iniciativas 
que têm como essência quatro 
eixos: de infraestrutura, com en-
tregas, inaugurações e anúncios 
de obras que levarão água aos 
moradores das regiões mais secas 
do país; de sustentabilidade, com 
ações de saneamento básico e de 
preservação, conservação e recu-
peração de bacias hidrográficas; 
de desenvolvimento econômico e 
social, com o apoio a organização 
de arranjos produtivos locais, pro-
movendo geração de emprego e 
renda; e de melhoria da governan-
ça, com a modernização de toda a 
regulação do setor. 

“Não existe desenvolvimento 
econômico sem água. A água é 
o principal insumo estratégico 
do Brasil. Ela está nos alimentos 
que exportamos, na energia, na 
indústria, na saúde... Sem ela não 
há vida. É por isso que o governo 
do presidente Jair Bolsonaro vem 
atuando para garantir que a água 
chegue às pessoas, mas também 
para que ela seja preservada e 
continue disponível para as próxi-
mas gerações”, explica o ministro 
Rogério Marinho.

Assessoria de Comunicação 
Social  (61) 2034-5498/ 2034-5399 

Em Minas Gerais, Governo Federal 
inicia Jornada das Águas e anuncia 

investimentos de R$ 5,8 bilhões para 
revitalização de bacias hidrográficas
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) também dará início 
ao processo para construção da Barragem de Jequitaí e anunciará 
patrocínios a projetos do Programa Águas Brasileiras no estado 

Extrema recebe investimen-
to de R$750 milhões

Em um investimento de 
R$ 750 milhões, a cidade de 
Extrema, no Sul de Minas, 
vai ganhar o terceiro maior 
centro logístico do País, o 
BWP Diase Business Park 
Extrema. Inicialmente pen-
sado para abrigar apenas um 
parque logístico, o empreen-
dimento acabou dobrando 
os aportes depois que con-
seguiu negociar um terreno 
vizinho ao que já estava em 
processo de construção. Se-
gundo o diretor de Atração de 
Investimentos da Agência de 
Promoção de Investimento e 
Comércio Exterior de Minas 
Gerais (Indi), Adriano Car-
valho, as obras da primeira 
fase estão adiantadas e os 
empreendimentos começam 
a ser utilizados ainda neste 
ano. (Diário do Comércio – 
Belo Horizonte)

Inauguração de brinquedos

A administração munici-
pal de Ipatinga entregou à 
comunidade um conjunto de 
brinquedos adaptados para 
crianças com necessidades 
especiais. Os equipamentos 
foram instalados no play-
ground do Parque Ipanema, 
informou o governo local. Fo-
ram instalados no playground 
do Parque Ipanema seis brin-
quedos próprios para as crian-
ças com limitações, incluindo 
uma área interativa com três 
painéis, contendo pictograma 
para comunicação alternativa, 
xilofone (um painel de som) 
e um jogo da velha sensorial 
(que permite que crianças com 
outras deficiências brinquem). 
(Diário do Aço – Ipatinga)

UFJF aprova retorno
gradual

A Universidade Federal de 
Juiz de Fora aprovou o retorno 
gradual das atividades presen-
ciais na instituição. A decisão foi 
tomada pelo Conselho Superior 
(Consu) e vale para toda a co-
munidade acadêmica. A medida 
entra em vigor a partir da data 
de publicação, seguindo os 
protocolos de biossegurança 
estabelecidos pela universida-
de. As unidades acadêmicas e 
administrativas ficam autoriza-
das a convocar seus coorde-
nadores, gerentes e chefes de 
departamentos para organizar 
o planejamento do retorno dos 
demais servidores. (Tribuna de 
Minas – Juiz de Fora)

Verba para conter síflis

O Norte de Minas contará 
com mais de R$3,8 milhões para 
o incremento de ações voltadas 
para o enfrentamento da sífilis. 
Por meio de videoconferência, 
as Coordenadorias de Vigilân-
cia em Saúde e de Atenção à 
Saúde da SRS apresentaram a 
gestores e referências técnicas 
municipais o Plano Estadual de 
Enfrentamento à Sífilis no perío-
do de 2021/2023. A sífilis é uma 
infecção sexualmente transmis-
sível, curável e exclusiva do ser 
humano. A transmissão pode 
ocorrer por relação sexual sem 
preservativo, ou ser transmitida 
para a criança durante a ges-
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tação e parto. (Gazeta Norte 
Mineira – Montes Claros)

Capacitação ortopédica

A equipe de Enfermagem 
do Hospital Nossa Senhora da 
Conceição, em Pará de Minas, 
passou por importante treina-
mento ministrado pelo médico 
ortopedista Gilberto Denoziro 
Valadares. O tema foi “Prótese 
Total de Quadril” A capacitação 
durou quase duas horas, com 
informações sobre os cuidados 
no pré e pós-operatório, trans-
porte adequado e manipulação 
dos pacientes, curativos e 
cuidados gerais no setor. Com 
vasta experiência na área e 
trabalhando já há muitos anos 
na Instituição, Denoziro é um 
dos médicos mais conceituados 
da área. O índice de aprovei-
tamento da capacitação foi de 
100, afirmaram os participantes. 
(Jornal Pará de Minas)

Audiência para discutir
PEC 32

Atendendo a um Requeri-
mento do vereador Diney Lenon, 
a Câmara de Poços de Caldas 
realiza uma audiência públi-
ca para discutir a Proposta de 
Emenda Constitucional que altera 
disposições sobre servidores, em-
pregados públicos e organização 
administrativa. A matéria está em 
tramitação na Câmara dos Depu-
tados, tendo sido aprovada pela 
Comissão Especial daquela Casa 
em 23 de setembro. Após votação 
em Plenário, a proposta segue 
para análise do Senado. Segun-
do Diney Lenon, considerando a 
complexidade da PEC, conhecida 
como Reforma Administrativa, 
é preciso trazer essa discussão 
para o município. (Jornal da Man-
tiqueira – Poços de Caldas)

Dia D de multivacinação

O “Dia D” da Campanha 
Nacional da Multivacinação em 
Uberaba foi agendado para este 
sábado, das 8h às 12h e das 
13h às 16h. A campanha está 
prevista até o próximo dia 29, 
em todas as unidades de saúde 
da zona urbana e nas unidades 
de Ponte Alta e Santa Rosa, na 
zona rural. Conforme divulgado 
pela Prefeitura Municipal, todas 
as unidades estarão abertas no 
sábado, exclusivamente para 
fazer a atualização da Cader-
neta de Vacinação das crianças 
e adolescentes menores de 15 
anos de idade. (Jornal da Ma-
nhã – Uberaba)

Hospital comemora
100 anos

O Hospital Bom Samaritano 
de Teófilo Otoni comemorou 100 
anos de existência, um século se 
dedicando a cuidar da saúde da 
população de forma universal e 
gratuita (100% SUS). Para co-
memorar esta data foi realizado 
um culto ecumênico, na área de 
recepção do hospital. Duranteas 
comemorações foi lembrando 
que nestes 100 anos não só os 
diretores e servidores, mas toda 
a população tem muito o que 
comemorar, sendo um marco na 
história do hospital, desde o ano 
de 2017, ser referência no trata-
mento oncológico, sendo aten-
didas em diferentes categorias. 
(Diário Tribuna – Teófilo Otoni)


