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A nova equipe da Se-
cretaria de Cultura, Tu-
rismo, Lazer, Indústria e 
Comércio de Andrelân-
dia, juntamente a artistas 
locais, visitou o Parque 
Arqueológico, com intuito 
e realizar novos projetos 
voltados para o Turismo 
e a cultura local. A equipe 
caminhou pelo Parque, 
fez fotos, levantou dis-
cussões e ideias sobre 
como aprimorar a divul-
gação do Parque e trazer 
novidades para o mais 
importante patrimônio de 
Andrelândia e região.

O passeio aconteceu 
por trilhas, Paredão de 
Pinturas Rupestres de 
mais de 3500 anos, 
mirantes, canoa indí-
gena de mais de 400 
anos, marco da estra-
da Real, dentre outras 
belezas naturais.
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Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS
Aviso de Licitação

PROCESSO 042/2020 – PREGÃO 
PRESENCIAL 020/2020

Objeto: Registro de preço para futu-
ras aquisições de lubrificantes e afins 
para todos os veículos e máquinas da 
frota Municipal. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 03/04/2020, com 
início às 09:00 horas. 

Informações licitacao@andrelan-
dia.mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-
1432. 

Pregoeira: Anna C. Zillmann. An-
drelândia - MG, 17/03/2020.

Aviso de Licitação
Processo nº 043/2020 - Pregão 

Presencial n° 021/2020.
Registro de preços para aquisições 

de medicamentos com registro, para 
a Farmácia Básica do Município de 
Andrelândia. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 31/03/2020, Ho-
rário: 09:00 hs para credenciamento 
e entrega de envelopes. Informações: 
licitacao@andrelandia.mg.gov.br 
ou (35)3325-1432. Pregoeira: Aline 
de Almeida Rizzi. Andrelândia-MG, 
17/03/2020.

EXTRATO DE AVISO
PROCESSO 044/2020 – PREGÃO 

PRESENCIAL 022/2020 Registro 
de preço para futura e eventuais 
aquisições de concreto tipo FCK 
25mpa, com a finalidade de atender 
as necessidades do Departamento 
de Obras do município de Andrelân-
dia. Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 01/04/2020, com início 
às 09:00 horas. Informações licita-
cao@andrelandia.mg.gov.br ou Tel.: 
(035) 3325-1432. Andrelândia - MG, 
17/03/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 046/2020 - Pregão 

Presencial n° 023/2020 Registro de 
Preço para futuras e eventuais contra-
tações de microempresas, empresas 
de pequeno porte e equiparadas para 
fornecimento de concreto e emulsão 
asfáltica, conforme condições e 
especificações contidas no TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO II, parte 
integrante e inseparável deste edital. 
Entrega de Envelopes e Sessão Pú-
blica dia 02/04/2020, Horário: 09:00 h 
para credenciamento e abertura dos 
envelopes. Informações: licitacao@
andrelandia.mg.gov.br - (35)3325-
1432. 

Pregoeira: Anna C. Zillmann. An-
drelândia-MG, 17/03/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 047/2020, Pregão 

Presencial n° 024/2020.
Objeto: Contratação de empresa 

para prestação de serviços especia-
lizados na execução de Escavação 
ou perfuração de terreno, incluindo 
os equipamentos e mão de obra 
necessários, para a construção da 
Ponte no Rio Turvo, no município de 
Andrelândia. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 02/04/2020, Horá-
rio: 13:00 horas. Informações (035)

3325-1432 e e-mail: licitacao@
andrelandia.mg.gov.br. Pregoeira: 
Anna C. 

Z i l lmann .  Andre lând ia /MG, 
17/03/2020.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILI-

DADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
Objeto: Termo de Fomento entre o 
Município de Andrelândia e NÚCLEO 
DE PESQUISAS ARQUEOLOGICAS 
DO ALTO RIO GRANDE. DADOS DA 
ENTIDADE: NÚCLEO DE PESQUI-
SAS ARQUEOLOGICAS DO ALTO 
RIO GRANDE, com sede na Rua 
Conego Miguel, n° 27, Centro, Andre-
lândia – MG, Cep 37.300-000, inscrita 
no CNPJ sob o nº 20.420.840/0001-
10,  neste ato representada por seu 
Presidente o Sr. JOSE MARCOS 
ALVES SALGADO. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: até 31 de Dezembro de 
2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
13.392.008.2.0069.3.3.50.43 – SUB-
VENÇÃO A ENTIDADE CULTURAL. 
Valor da Despesa: R$6.000,00 (Seis 
mil reais). Fundamentação legal: 
Art. 31, inciso II da Lei Federal n° 
13.019/2014 e Lei Municipal nº 
2.152/2020. Considerando que o art. 
31, II, da Lei Federal n° 13.019/2014, 
alterada pela Lei federal 13.204/2015, 
estabelece que: “Art. 31. Será con-
siderado inexigível o chamamento 
público na hipótese de inviabilidade 
de competição entre as organizações 
da sociedade civil, em razão da na-
tureza singular do objeto da parceria 
ou se as metas somente puderem ser 
atingidas por uma entidade específi-
ca, especialmente quando: (...) II - a 
parceria decorrer de transferência 
para organização da sociedade civil 
que esteja autorizada em lei na qual 
seja identificada expressamente a 
entidade beneficiária, inclusive quan-
do se tratar da subvenção prevista 
no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei 
no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da 
Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000. Considerando que o 
NÚCLEO DE PESQUISAS ARQUE-
OLOGICAS DO ALTO RIO GRANDE 
é o única no Município, tornando 
inviável a competição ante a ausência 
de outras organizações da sociedade 
civil no Município; Considerando que 
o NÚCLEO DE PESQUISAS ARQUE-
OLOGICAS DO ALTO RIO GRANDE 
há anos vêm desenvolvendo ativida-
des em parceria com o poder público 
municipal de maneira satisfatória, que 
a atividade objeto do plano de traba-
lho proposto é de natureza singular, 
sendo de grande relevância que os 
serviços ofertados sejam desenvol-
vidos no próprio município; Diante 
do exposto, ratifico a presente inexi-
gibilidade com a justificativa acima e 
determino sua publicação no site Ofi-
cial do Município, pelo período de 05 
(cinco) dias, para que havendo outra 
entidade com expertise manifeste seu 
interesse, não havendo manifestação 
deverá ser publicada no Diário Oficial 
do Município, para que se produza a 
eficácia do ato. Andrelândia, 26 de 
fevereiro de 2020. Francisco Carlos 
Rivelli - Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO
 
O Ambiente ARA-ACÁ nos termos regimentais 

(art. 13) convoca a todos os seus associados, di-
retoria e conselheiros, e a quem interessar, para 
a 11ª Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no 
dia 04 de abril de 2020, às 14h30min, em primeira 
convocação ou em segunda chamada às 15h com 
qualquer número de participantes, em sua sede na 
Rua Hermengarda, 59 – Bairro Monte Verde – São 
Lourenço – MG para tratar a seguinte Ordem do 
Dia:

1ª. Relatório de atividades de 2019 
2ª. Análise das contas do exercício de 2019
3ª. Apresentação do plano de ação de 2020
4ª. Assuntos gerais
 

 São Lourenço, 17 de Março de 2020.
 

Roberto Urtans
Diretor Presidente.

Quais medidas tomar para proteger 
sua empresa durante a quarentena 

do novo coronavírus?
Antecipar ações de planeja-

mento e trabalhar remoto são 
algumas alternativas de adapta-
ção de negócios durante os 14 
dias de distanciamento social

O novo coronavírus já é 
uma realidade para os brasi-
leiros, são mais de 300 casos 
comprovados em todo o país. 
A propagação do vírus, além de 
causar uma superlotação para o 
sistema de saúde, gera receio 
nos donos de negócios. Por 
isso, são realizadas medidas de 
curto prazo para tentar ameni-
zar os impactos causados pela 
economia instável e por conta 
da quarentena preventiva.

É imprescindível para os 
empresários adaptar seus ne-
gócios e planejar os próximos 
passos para garantir o funcio-
namento das operações e se 
manter saudável durante os 
meses seguintes.

Com este pensamento, veja 
abaixo quais medidas são 
indicadas para proteger sua 
empresa durante a quarentena 
do COVID-19:

1. Trabalhar remoto: Além 
de ev i tar  o  contág io  e  a 
propagação do coronavírus, 
o trabalho remoto ou home 
office ajuda com a redução 
de custos da empresa neste 
momento que é necessário 
cortar despesas. Porém é 
importante colocar metas 
para que o trabalho em casa 
não se perca. Alinhar com 
a equipe horários de reuni-
ões online e reports diários 
ajudam a controlar melhor 
o tempo e o funcionamento 
das obrigações.

2.  Antecipar ações do 
planejamento:É fundamental 
levar em consideração que 
nos próximos seis meses pode 
haver uma queda grande de 
receita. Segundo Leonardo 
Bortoletto, fundador do Clube 
de Permuta e sócio da Nação 
Empreendedora, é importante 
reestruturar os canais de comu-
nicação e de venda, por conta 
do pouco contato presencial. 
Além disso, é necessário ter 
um planejamento acompa-

nhado diariamente e não só 
no tempo tradicional para que 
sejam feitos ajustes de acordo 
com o avanço do COVID-19, e 
também durante a recuperação 
do negócio para verificar se é 
preciso fazer mais ou tomar 
novas decisões.

3. Proteger as finanças do 
negócio: Do ponto de vista de 
planejamento financeiro, segun-
do Eduardo Pires, sócio da Raf-
ter Investimentos e da Nação 
Empreendedora, a hora é de 
uma profunda revisão da estru-
tura de custos e despesas da 
empresa. Pode ser necessário 
também um reescalonamento 
dos pagamentos a fornece-
dores e bancos. Um controle 
maior e quem sabe uma centra-
lização de pagamentos também 
devem ser considerados. O 
empresário deve estar atento 
a linhas de crédito vantajosas 
que podem, eventualmente, 
ser disponibilizadas pelos ban-
cos públicos para amenizar a 
crise. Além disso, deve buscar 
revitalizar sua área comercial 
adaptando-se rapidamente a 
nova realidade e promover os 
ajustes necessários

 4. Investir em Marketing:Para 
Alexandre Guerra, membro do 
conselho administrativo do Gi-
raffas e sócio da Nação Empre-
endedora, não é recomendado 
neste momento investir em 
mídias de grande massa ou off-
line, tendo em consideração a 
restrição de movimentação das 
pessoas. Segundo Guerra, o 
marketing direcionado é a me-
lhor alternativa para trabalhar 
e fidelizar a própria carteira 
de clientes com ofertas de 
produtos e serviços que sejam 
aderentes ao atual momento do 
consumidor.

5. Comportamento: tenha 
consciência sobre a real di-
mensão do problema, tome 
prontamente as medidas cor-
retivas necessárias, observe 
atentamente as alterações 
e esteja pronto para ajustes 
rápidos. O desespero e a 
paralisia são seus inimigos 
nesse momento.

Boletim epidemiológico
divulgado pelo Ministério da 

Saúde aponta mais de 57 mil 
casos confirmados em 2020

Mesmo com a atenção de todo 
o planeta voltada para o novo 
Coronavírus, o Brasil ainda luta 
contra um antigo inimigo, regis-
trando novamente números pre-
ocupantes de dengue. Segundo o 
Boletim Epidemiológico divulgado 
neste mês de março pelo Minis-
tério da Saúde, o país retornou à 
zona endêmica, registrando mais 
de 131 mil novos casos prováveis 
em 2020, entre eles dezenas de 
óbitos.

Causada pelo arbovírus, a 
dengue é uma doença viral trans-
mitida por mosquitos fêmea das 
espécies Aedes aegypti e Aedes 
albopictus. Com período médio 
de incubação de 5 a 6 dias. As 
manifestações clínicas da doença 
são caracterizadas por febre alta 
(39°C a 40°C), de início abrupto, 
seguido de sintomas como cefa-
leia, mialgia, prostração náuseas, 
vômitos e prurido cutâneo. A 
doença se manifesta ainda nas 
formas hemorrágicas, as mais 
graves, capazes de causar: gen-
givorragia, petéquias e equimo-
ses, gastroenterorragia, choque 
e, até mesmo, a morte.

Neste contexto, diversos testes 

e metodologias foram empre-
gados para auxiliar na precisão 
do diagnóstico clínico e no tra-
tamento dos pacientes. O Diag-
nósticos do Brasil (DB), principal 
laboratório exclusivo de apoio do 
país, dispõe de três metodolo-
gias para a identificação da en-
fermidade. “O diagnóstico mais 
rápido é o NS1, considerado 
atualmente como um marcador 
de infecção aguda pelo vírus da 
dengue antes do aparecimento 
dos anticorpos das classes IgM 
e IgG, permitindo detecção pre-
coce do vírus, 24 horas após 
o início dos sintomas, além de 
ser encontrado nas infecções 
primárias e secundárias”, ex-
plica Deivis Paludo, gerente de 
relacionamento do DB.

Outra metodologia utilizada 
pelo laboratório funciona por 
meio da detecção de anticor-
pos IgG e IgM sorologia, com 
o Método Enzyme-Linked Im-
munosorbent Assay (ELISA). 
“Atualmente, os testes captam 
os quatro sorotipos, e devem 
ser solicitados a partir do sexto 
dia do início dos sintomas. A de-
tecção desses anticorpos pode 
ser útil na diferenciação entre 
infecções primárias e secundá-
rias”, conta Deivis.

Fechando o diagnóstico dis-
pomos do uso de métodos 

moleculares que são uma das 
principais ferramentas para o 
diagnóstico da dengue no Brasil. 
Devido a sua alta sensibilidade e 
especificidade, a técnica diminui o 
risco de resultados falso-positivos 
ou falso-negativos, além de con-
tribuir muito, por sua importância 
nos estudos epidemiológicos, para 
o entendimento da distribuição da 
infecção dentro das populações.

“Disponibilizamos ainda a detec-
ção específica do vírus da Dengue 
por PCR, (Reação de Polimerase 
em Cadeia, biologia molecular), 
que pode ser realizada de forma 
precoce, identificando diretamente 
as partículas virais circulantes. 
Hoje temos dois exames por 
essa metodologia, um para fa-
zer a Detecção do vírus e outro 
que além da detectar consegue 
especificar qual dos 4 tipos de 
vírus da Dengue (DEN-1, DEN-2, 
DEN-3 e DEN-4) está infectando 
o paciente em questão”, completa 
Deivis Paludo.

Cada uma das metodologias 
usadas é primordial no decorrer da 
evolução da doença (Infecção ini-
cial, fase aguda, cicatriz sorológica 
e reinfecção), assim conseguimos 
fornecer suporte total para que o 
médico consiga fechar rapidamen-
te a diagnóstico, alinhado a dados 
clínicos, e com melhora no suporte 
e tratamento de seus pacientes.

Em tempos de Coronavírus, Brasil entra 
em alerta com novo surto de dengue
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Serrana adia a Fenova
A pandemia do coronaví-

rus já causou o primeiro im-
pacto negativo na economia 
do Centro-Oeste. A 25ª Feira 
de Calçados de Nova Serrana 
(Fenova) foi adiada para o 
segundo semestre.  Com a 
suspensão da feira - que tem 
a missão de impulsionar as 
vendas do polo - 19, 1 milhão 
de pares de calçados deixa-
ram de ser comercializados. 
O Sindicato Intermunicipal 
das Indústrias de Calçados 
de Nova Serrana (Sindino-
va), organizador do evento, 
apostava em aumento de 
6% nas vendas nesta edição 
em relação ao ano passado, 
quando foram negociados 1 
milhão de pares. O evento 
calçadista atrai um grande 
volume de visitantes de todas 
as regiões do Brasil e também 
iria receber 23 importadores 
para esta edição. (Jornal 
Agora - Divinópolis)

 
Fiemg suspende Minas 

Trend
Diante da situação atípica 

que vive o Brasil e o mundo, 
com o aumento dos casos de 
Coronavírus (Covid-19) e vi-
sando garantir a segurança e 
preservar a saúde e o bem es-
tar de todos, a 26ª Edição do 
Minas Trend, que aconteceria 
entre os dias 21 e 24 de abril, 
está suspensa. A medida está 
alinhada com as orientações 
do Ministério da Saúde e da 
Secretaria de Saúde do esta-
do.   A Fiemg - Federação das 
Indústrias de Minas Gerais, 
realizadora do Minas Trend,  
e suas entidades, estabelece-
ram medidas preventivas para 
evitar o contágio do novo Co-
ronavírus. As instituições pas-
sam a avaliar individualmente 
todos os eventos, encontros 
empresariais e reuniões que 
tenham expectativa de pú-
blico superior a 50 pessoas. 
(Ascom Fiemg)

 
Sessões da Câmara

fechadas 
A Câmara Municipal de Po-

ços de Caldas, conforme Ato 
da Mesa e devido ao covid-19, 
o decidiu que o atendimen-

to presencial ao público está 
temporariamente suspenso. O 
acesso ao plenário fica restrito 
aos servidores e vereadores, 
podendo a imprensa participar 
nos dias das sessões ordinárias, 
com acesso pela porta lateral do 
prédio. A Câmara informa ainda 
que as sessões ordinárias e reu-
niões de comissões continuam 
sendo realizadas normalmente, 
mas sem a presença de públi-
co. Já as audiências públicas, 
convites, tribunas populares e 
sessões especiais foram cance-
ladas e os novos agendamentos 
suspensos durante esse período 
que, a princípio, terá a duração 
de 30 dias. (Jornal da Mantiquei-
ra - Poços de Caldas)

 
Uberaba irá pleitear

recursos 
Como mais uma ação para 

preparar Uberaba ante a pan-
demia mundial de Covid-19, o 
secretário de Saúde de Ube-
raba Iraci de Souza Neto vai 
ao Ministério da Saúde nos 
próximos dias pleitear recursos 
e estrutura para a abertura de 
novos leitos de terapia intensiva 
no Hospital Regional. Relatório 
apresentado pelo secretário 
em coletiva de imprensa nesta 
segunda-feira, 16, aponta que o 
Hospital Regional tem estrutura 
para de acréscimo de leitos de 
enfermaria e novos 40 leitos de 
UTI a fim de garantir a retaguar-
da de atendimento.  (Jornal da 
Cidade- Uberaba) 

 
Feiraço é adiada para

agosto
Devido à situação rela-

cionada ao novo coronavírus 
(Covid-19), a Feiraço - Fei-
ra Comercial de Produtos e 
Serviços vai ser adiada. O 
evento estava previsto para 
ocorrer entre os dias 1 e 4 
de abril, no estacionamento 
do Ipatingão. Esta medida 
segue a determinação da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS), do Governo Estadual 
e da administração municipal 
em suspender, no momento, 
eventos com aglomeração de 
pessoas. Com isso, a Asso-
ciação Comercial, Industrial, 
Agropecuária e de Prestação 
de Serviços de Ipatinga (Acia-

pi) e a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Ipatinga, 
junto ao Sebrae, anunciam 
que a nova data da Feiraço 
será entre os dias 19 e 22 de 
agosto deste ano.. (Diário do 
Aço- Ipatinga) 

 
Falta de leitos preocupa 

No mesmo dia em que um 
caso suspeito de Covid-19 foi 
confirmado em Juiz de Fora 
em exame preliminar, o Minis-
tério Público (MP) convocou 
uma reunião de urgência com 
gestores de hospitais, secre-
taria e diretorias regionais de 
Saúde, demonstrando preo-
cupação com a capacidade 
de atendimento diante da 
possibilidade de avanço do 
coronavírus na cidade e en-
torno nas próximas semanas. 
Atualmente, a Macrorregião 
Sanitária Sudeste, que reúne 
94 municípios e população 
estimada em 1,6 milhão de 
habitantes, conta com 344 
leitos de UTI ativos (segundo 
Cadastro Nacional de Estabe-
lecimentos de Saúde - CNES). 
Desses, 190 estão em Juiz de 
Fora, sendo 133 na rede públi-
ca e 57 na privada. (Tribuna de 
Minas- Juiz de Fora) 

 
Sul busca ampliar parceria 

Com 75% de sua pauta de 
exportação baseada em um 
único produto, os grãos de 
café, o Sul de Minas debateu 
caminhos para aproximar pes-
quisa tecnológica e iniciativa 
privada, a fim de diversificar e 
aumentar o valor da produção 
econômica da região. Essa 
foi uma das prioridades dis-
cutidas no segundo encontro 
regional do Fórum Técnico Mi-
nas Gerais pela Ciência - Por 
um desenvolvimento inclusivo 
e sustentável. O encontro foi 
realizado pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
no campus de Varginha da 
Universidade Federal de Al-
fenas, em parceria com mais 
de 30 instituições estaduais do 
setor de ciência e tecnologia, o 
fórum tem o objetivo principal 
de elaborar, de forma partici-
pativa, o Plano Estadual de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação. 
(Gazeta de Varginha)

O Guia de Gestão Financeira 
do Sebrae busca apoiar os donos 
de pequenos negócios nesse mo-
mento de instabilidade econômica 
causada pelos efeitos do novo 
Coronavírus. O documento traz 
orientações sobre como os donos 
de pequenas empresas podem re-
alizar o controle das finanças mais 
preciso diante de complicações 
nos negócios no atual cenário, que 
envolvem redução no movimento 
de clientes, faturamento menor, re-
dução na produção, dentre outros.

Como o cenário de avanço da 
doença no Brasil, acompanhado do 
clima de incertezas nos mercados 
financeiros em todo o mundo, o 
Sebrae definiu algumas ações para 
acelerar o enfrentamento do proble-
ma e, assim, possibilitar a retomada 
da agenda de desenvolvimento da 
economia. 

Além do guia financeiro, em 
parceria com instituições que re-
presentam os segmentos dos 
pequenos negócios mais afetados 
pela crise, o Sebrae vai informar 
empresários e funcionários sobre 
medidas de prevenção e oferecer 
orientação gerencial e financeira. 
Os segmentos mais afetados pela 
doença encontram-se nas ativida-
des relacionadas ao intenso aten-
dimento ao público, como turismo, 
alimentação fora do lar, feiras livres, 
varejo tradicional, dentre outros.

Dicas do Sebrae para
enfrentar a crise

1. Faça uma previsão das des-
pesas para um período de dois ou 
três meses. Se possível, identifique 
esses valores de acordo com o tipo 
de despesas.

2. Procure negociar as des-
pesas com maior impacto no seu 
negócio.

3. Evite fazer alguma despesa 
que não seja extremamente ne-
cessária para a continuidade dos 
negócios.

4. Procure negociar também as 
despesas bancárias, buscando um 
prazo maior para o pagamento dos 
seus compromissos.

5. Estude a possibilidade de 
realizar promoções de produtos que 
estejam no estoque há muito tempo 
e disponibilize serviços de entrega 
para manter o nível de compra 
dos clientes. A ideia é aumentar o 
faturamento.

6. É importante saber que a 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) está apoiando empre-
endedores que estejam enfrentan-
do dificuldades em função do Coro-
navírus. Os cinco maiores bancos 
do país, Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa, Itaú Unibanco e Santander, 
anunciaram que vão prorrogar, por 
60 dias, os vencimentos de dívidas 
de micro e pequenas empresas e 
também de pessoas físicas, para os 
contratos vigentes em dia e limita-
dos aos valores já utilizados.

A notícia foi divulgada após 
o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) anunciar medidas de con-
tenção aos efeitos do Coronaví-
rus. Na prática, os bancos ficam 
dispensados de aumentarem o 
provisionamento (recursos que têm 
de ser mantidos em caixa para o 
caso de eventuais perdas) no caso 
de renegociação de operações de 
crédito a ser realizadas nos próxi-
mos 6 meses.

Clique e acesse a íntegra do 
Guia: http://www.agenciasebrae.
com.br/asn/Estados/NA/Anexos/
Guia%20Gest%C3%A3o%20Fi-
nanceira.jpg e um Infográfico sobre 
o assunto.

“A ideia é criar uma rede de 
apoio aos empreendedores que de-
sempenham um papel estratégico 
no desenvolvimento da economia 
brasileira (99% dos negócios do 
país são de micro e pequenas em-
presas) e hoje respondem por 27% 
do PIB nacional, ou seja, quase um 
terço de toda riqueza produzida no 
país. Apesar de o momento atual 
trazer complicações para a econo-
mia mundial, os pequenos negócios 
brasileiros já mostraram a força 
que têm ao registrarem o melhor 
saldo de empregos formais para o 
segmento dos últimos cinco anos, 
de acordo com dados de janeiro 
deste ano”, analisa o Presidente 
do Sebrae, Carlos Melles.

Defesa dos Pequenos
Negócios 

O Sebrae também pretende 
atuar junto aos entes públicos para 
negociar a prorrogação do prazo 
para pagamento de tributos, am-
pliação da garantia de operações 
de crédito e liberação de linhas 
de crédito especiais para mitigar 
os efeitos negativos da pandemia 
sobre os negócios.

Em relação à rede de atendi-
mento Sebrae, com quase dois 
mil pontos de atendimento físico 
espalhados pelo país, a orienta-
ção aos colaboradores é priorizar 
o relacionamento à distância com 
o cliente e rever o calendário de 
eventos presenciais e coletivos.

Coronavírus: Sebrae lança Guia 
de Gestão Financeira para orientar 

pequenos negócios
Documento orienta donos de pequenos negócios com

recomendações preparadas por especialistas. Medidas estão 
alinhadas às do Banco Central e Febraban
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Queijo Artesanal de Alagoa está 
a um passo da certificação

Atualmente a c ida-
de sul mineira tem 135 
produtores responsáveis 
pela produção de mais de 
1,5 tonelada de queijos 
por dia, segundo o Censo 
Agro do IBGE 2017. O 
Queijo Artesanal Alagoa 
rompeu as fronteiras e 
tem sua qualidade reco-
nhecida internacional-
mente.

 Em 2009, para ajudar 
o Sô Batistinha, um pro-
dutor de queijo do Bairro 
Rio Acima que estava 
em apuros e com dificul-
dade para escoar a sua 
produção, o alagoense 
Osvaldo F i lho fundou 
a Queijo d’Alagoa-MG, 
p ionei ra na venda de 
queijo pela internet. “Na 
época  a  pessoa  que 
comprava o queijo dele 
es tava  pagando  uma 
merreca e ainda tinha a 
audácia de dar um che-
que para 40 dias. Aquilo 
me incomodou profun-
damente e me fez entrar 
no universo do queijo. 
Honrando a tradição da 
família, meu bisavô Je-
remias Sene era tropeiro 
e levava queijos daqui 
para vender no Vale do 
Paraíba e, por vezes, 
em Resende-RJ” revela 
Osvaldo.

 Não é Parmesão: A 
primeira vez que o Osval-
do ouviu que o queijo não 
era parmesão foi no ano 
de 2010 e ficou assusta-
do: “Como assim, não é 
parmesão?” conta. Por 
ocasião de uma venda e 
entrega de queijos ele re-
cebeu uma aula do Bruno 
Cabral, que na ocasião 
era chef de cozinha, tinha 
estudado e trabalhado 
na Espanha e estava 
começando a trabalhar 
com queijos artesanais 
no Brasil. 

“Este queijo não é par-
mesão nem aqui nem na 
China. É um baita queijo 
artesanal brasileiro” ensi-
nou Bruno. Desde aquele 
d ia  nasceu no mine i -
ro uma inquietude para 
buscar a Certificação do 
Queijo Artesanal Alagoa 
fazendo o primeiro con-
tato com a pesquisadora 
Maria de Fátima Ávila 
Pires da EMBRAPA Gado 
Leite de Juiz de Fora 
em 27 de novembro de 
2010.

Trabalho Conjunto: 
Ao longo dos  anos a 
Prefeitura Municipal de 
Alagoa em parceria com 
a EMBRAPA e o Gover-
no de Minas através da 
Secre tar ia  de Estado 
de Agr icu l tura ,  Pecu-
ár ia e Abastecimento, 
EMATER-MG, EPAMIG 
e IMA desenvolveram 
ações articuladas e con-
juntas que resultaram na 
entrega de dois grandes 
trabalhos à APROALA-
GOA – Associação dos 
Produtores de Quei jo 
Artesanal Alagoa: “Ca-
racterização integrada 
do  mun ic íp io  de  A la -
goa como produtor de 
Queijo Artesanal”, en-
tregue pela EMATER e 
o Boletim de Pesquisa 

Abertura do evento

Prefeito Juliano

Osvaldo Filho - Fundador do Queijo dAlagoaMG

Queijo Centenário: O italiano Paschoal Poppa e sua esposa, 
Professora Luiza Altomare, formam o casal que iniciou há 100 

anos a produção do queijo em Alagoa-MG

e Desenvolvimento Nº41 
–  “Carac ter ização do 
Queijo de Alagoa: parâ-
metros físicos, microbio-
lógicos e sensoriais” en-
tregue pela EMBRAPA.

E s t e s  d o c u m e n to s 
contribuirão para o Go-
verno de Minas, através 
da SEAPA, reconhecer 
oficialmente Alagoa como 
região produtora de quei-
jo artesanal. Feito isso, 
os produtores poderão 
acessar o SISBI no IMA 
e/ou solicitar o Selo Arte 

através de consórcio do 
Serviço de Inspeção Mu-
nicipal.

“Faltam palavras pra 
agradecer a Deus pelo 
privilégio de contemplar-
mos o resultado deste 
t rabalho conjunto.  As 
instituições são feitas por 
pessoas que se desdo-
braram e se dedicaram 
para que isso aconte-
cesse. Essa conquista é 
um marco histórico! Viva 
Alagoa!” comemora Os-
valdo Filho.

Município não pode impe-
dir Dnit de remover constru-
ções irregulares de rodovia

O município de Careiro de 
Várzea, localizado na região 
metropolitana de Manaus, não 
pode impedir a desocupação 
de imóveis construídos nos 
arredores de rodovia federal. 
Foi o que a Advocacia-Geral 
da União (AGU) conseguiu 
confirmar junto à Justiça Fe-
deral do Amazonas.

A atuação ocorreu após o 
município ajuizar ação com 
objetivo de impedir que o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) desocupasse e demo-
lisse construções localizadas 
na faixa de domínio de 65 
metros do início da BR-319, 
em trecho que passa pela 
área urbana da cidade. A 
prefeitura local alegava que 
a desocupação prejudicaria 
inúmeras famílias e o trabalho 
de pescadores artesanais, 
carregadores e prestadores 
de serviço.

Contudo, a AGU, em de-
fesa do Dnit, sustentou que o 
município sequer teria legitimi-
dade processual para postular 
direitos dos moradores. Os 
procuradores federais expli-
caram, ainda, que a ocupação 
irregular nos arredores da da 
BR-319 tem crescido vertigi-

nosamente na última década, 
o que obrigou o Dnit a expedir 
mais de 20 notificações aos 
invasores para desocupar a 
área. No entanto, o que houve 
foi o aumento das construções 
em direção à rodovia, colo-
cando em risco a segurança 
dos próprios moradores e dos 
usuários da pista.

A 3ª Vara Federal do Ama-
zonas concordou com a AGU 
e reconheceu a ausência de 
interesse e ilegitimidade do 
município para atuar como 
parte autora na ação por se 
tratar da defesa de interesses 
individuais de um número 
limitado de pessoas. Por isso, 
o magistrado julgou extinto o 
processo, sem julgamento do 
mérito.

Atuaram na ação a Procu-
radoria Federal no Estado do 
Amazonas e a Procuradoria 
Federal Especializada junto 
ao Dnit.

Ref.: Processo nº 1000701-
15.2019.4.01.3200 - Justiça 
Federal do Amazonas.

 
Mais informações:
Assessoria de Comunica-

ção da Advocacia-Geral da 
União (AGU)

(61) 2026-8524
Site: www.agu.gov.br
Twitter: @advocaciageral

Município não pode 
impedir Dnit de 

remover construções 
irregulares de rodovia
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Andrelândia

Equipe da Secretaria de Cultura de 
Andrelândia realiza visita ao Parque 

Arqueológico da Serra de Santo Antônio

Equipe da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer, Indústria e 
Comércio de Andrelândia

A nova equipe da Secretaria 
de Cultura, Turismo, Lazer, 
Indústria e Comércio de An-
drelândia, juntamente a artistas 
locais, visitou o Parque Arque-
ológico, com intuito e realizar 
novos projetos voltados para 
o Turismo e a cultura local. A 
equipe caminhou pelo Parque, 
fez fotos, levantou discussões 
e ideias sobre como aprimo-
rar a divulgação do Parque e 
trazer novidades para o mais 
importante patrimônio de An-
drelândia e região.

O passeio aconteceu por 
trilhas, Paredão de Pinturas 
Rupestres de mais de 3500 
anos, mirantes, canoa indígena 
de mais de 400 anos, marco 
da estrada Real, dentre outras 
belezas naturais.

Segundo o Secretário de 
Cultura de Andrelândia, Gui-
lherme Landim, “O Parque 
Arqueológico da Serra de 
Santo Antônio tem sido muito 
bem cuidado, o NPA (Núcleo 
de Pesquisas Arqueológicas) 
desenvolve um trabalho mili-
tante há anos, que deve ser 
reconhecido, são guardiões 
desse lugar encantado, onde 
podemos nos conectar com 
nossa ancestralidade, com as 
mensagens visuais e sensitivas 
viscerais deixadas nas inscri-
ções rupestres. Dessa forma, 
temos que facilitar o acesso 
ao Parque, as pessoas devem 

estar mais atentas a essa 
riqueza que temos ao nosso 
lado, sendo que muitos de nós 
somos partículas da Serra e 
negamos essa origem”.

Complementando o passeio 
ecoturístico, o grupo observou 
pássaros, espécies vegetais, 
escalou rochas, se hidratou com 
água da mina e colheu mangas 
e goiabas na área frutífera do 
Parque. Além de uma visita 
técnica, um passeio agradável 
e repleto de descobertas.

 

a

Fotos: Márcio Muniz e  Prefeitura de São Vicente de Minas

Artista plástica de São Vicente de Minas acompanha o passeio Pintura rupestre

Evaristo – Guia do Parque

Inscrições Rupestres de 3500 anos antes de Cristo

Por:Flávio Roscoe
Presidente da Federação 

das Indústrias de Minas 
Gerais (FIEMG)

 
Depois de muitas déca-

das de crises incontáveis, o 
Brasil nunca esteve tão per-
to de retomar os caminhos 
do crescimento econômico e 
social de forma consistente, 
firme e duradoura. As con-
quistas dos últimos anos, 
começando com a lei do 
teto dos gastos públicos e 
a reforma trabalhista, ainda 
no governo Temer, e as no-
táveis reformas do primeiro 
ano do governo Bolsonaro, 
das quais a da previdência 
é o símbolo mais emblemá-
tico, devolveram à socieda-
de a confiança perdida em 
razão de erros e equívocos 
que, desde 2008, empurra-
ram o país para a maior e 
mais prolongada recessão 
de sua história.

 
É preciso seguir em fren-

te, com a consciência de 
que há ameaças reais no 
horizonte do curtíssimo pra-
zo e de que elas precisam 
ser enfrentadas com cora-
gem e determinação. Evi-
dência clara disso é o fraco 
desempenho da economia 
brasileira, mesmo após sua 
saída da recessão no final 
de 2016. O crescimento 
abaixo do PIB potencial 
foi, mais uma vez confir-
mado pelo IBGE em 2019, 
ficando em 1,1%. Embora 
fundamental, a reforma da 
previdência foi apenas a pri-
meira de uma longa série de 
mudanças revolucionárias 
que não pode ser interrom-
pida sob pena de colocar 
em risco as conquistas já 
alcançadas.

 
Além das reformas tri-

butária e administrativa, 
também estão na pauta 
da sociedade brasileira - e 
do Congresso Nacional 
-iniciativas estratégicas e 
de crucial importância: a 
PEC Emergencial (institui 
gatilhos para impedir o 
aumento desmesurado da 
dívida pública, incluindo 
autorização de redução da 
jornada de trabalho e de 
salários de servidores pú-
blicos); a MP do Emprego 
Verde e Amarelo (institui 
contrato de trabalho em 
condições especiais pra 
atender jovens entre 18 e 
29 anos, a partir da deso-
neração de contribuições 
previdenciárias a que es-
tão sujeitas as empresas); 
e a PEC do Pacto Fede-
rativo, que objetiva asse-
gurar maior autonomia a 
estados e municípios, que 
se encontram virtualmen-
te quebrados e precisam 
desesperadamente dos 
R$ 400 bilhões que a PEC 
se propõe a liberar em até 
15 anos).

 
Em essência - e este 

é o grande mérito - o foco 
central de todas estas mu-
danças revolucionárias é a 
redução do tamanho de um 
Estado hipertrofiado, que 
cresceu desmesuradamen-
te, tornou-se maior que a 
própria sociedade e que, 
em vez de servi-la, dela 
se serve. Hoje, o Estado 
brasileiro apropria-se de 
aproximadamente 40% de 
toda a riqueza produzida 
pelos brasileiros - 33% de 
carga tributária e o restante 
referente ao déficit público 
anual. O trabalhador entre-
ga ao governo cinco meses 
de seus salários apenas 
para pagar impostos.

 

É essa realidade dra-
mática e deletéria que as 
mudanças em pauta visam 
mudar, botando freio em um 
Estado que gasta muito e, 
pior, gasta mal. Mais de 70% 
da arrecadação de impos-
tos ainda são consumidos 
com a previdência social e 
gastos com o funcionalismo 
público. Gastos efetivamen-
te sociais, apresentados à 
sociedade como vilões do 
orçamento - saúde, educa-
ção e bolsa-família - ficam 
com a menor parte. O que 
sobra para investimento, 
para gerar crescimento eco-
nômico, desenvolvimento 
social e empregos, é muito 
pouco, quase nada: menos 
de 1% do PIB.

 
O exemplo mais em-

blemático está justamente 
no sistema tributário na-
cional e em sua irracional 
complexidade. Em razão 
da burocracia absurda, as 
empresas brasileiras che-
gam a gastar, em média, até 
seis vezes mais tempo para 
cumprir as normas tributá-
rias e trabalhistas que suas 
concorrentes latino-ameri-
canas - 1.958 horas contra 
332 horas. A comparação 
é ainda mais contundente 
quando feita com empresas 
de países da Organização 
para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE), cuja média é de 
161 horas, 12 vezes menos 
que no Brasil. Outro exem-
plo é o tsunami de normas 
tributárias editadas no país: 
entre outubro de 1988 (pro-
mulgação da Constituição) 
e setembro de 2017 foram 
editadas 377.556 normas 
tributárias, o equivalente a 
aproximadamente 32 por 
dia, entre federais, estadu-
ais e municipais.

 
Felizmente, o Brasil está 

mudando para melhor, gra-
ças, sobretudo, ao estágio 
de maturidade a que chegou 
a sociedade. Os resultados 
das últimas eleições, sur-
preendentes para muitos, 
mostram que a sociedade 
brasileira entendeu que o 
Estado não é um fim que 
se exaure em si mesmo 
- existe para concretizar 
objetivos e aspirações da 
população, das famílias e 
dos cidadãos.

 
Neste momento, portan-

to, o presidente Bolsonaro e 
os presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado 
Federal - Rodrigo Maia e 
Davi Alcolumbre - podem 
ter a certeza de contar com 
o apoio da sociedade para 
aprovar as reformas tribu-
tária e administrativa - e, 
também, a MP do Emprego 
Verde-Amarelo e a PEC 
Emergencial. Têm, igual-
mente, o apoio da socieda-
de para enfrentar lobbies 
corporativistas, fisiológicos 
e populistas, que trabalham 
ferozmente para inviabilizar 
as reformas de que o Brasil 
tanto precisa.

 
Em contrapartida, o que 

a sociedade espera é que 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário entendam que o 
que está em pauta são os 
reais e legítimos interesses 
do Brasil e dos brasileiros. 
Preservada a necessária 
e constitucional indepen-
dência entre eles, devem e 
precisam trabalhar unidos 
na formulação de propostas 
consensuais que melhor 
atendam ao país. O prota-
gonismo é do Brasil e da 
sociedade brasileira

Agenda Urgente
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Vôlei da Escola de Esportes 
conquista 3 ouros e 2 pratas 

em torneio de Caxambu     
O voleibol da Escola de 

Esportes ganhou três medalhas 
de ouro (categorias sub-13 e 
sub-15 feminino e sub-12 mas-
culino) e duas de prata (sub 13 
e  sub-15 masculino) na etapa 
Campeão dos Campeões dos  
Jogos Abertos de Caxambu, no 
último sábado (7).

A conquista coloca São 
Vicente de Minas no mais alto 
panteão do esporte regional. 
Os times seguem agora para a 
próxima etapa do torneio, que 
será disputada no dia 23 de 
março, em Itanhandu.

“Foi um dia daqueles que 
ficam para sempre em nossa 
memória. Sempre falo para 
meus jovens atletas: treinem 
enquanto muitos dormem, 
estudem enquanto muitos 
estão se divertindo, persistam 
enquanto outros descansam, 
mas tenham a certeza que só 
vocês vão viver o que muitos 
apenas sonham. Tenho orgu-
lho demais   dessa garotada”, 
declarou emocionado o técnico 
Bruno Carielo.

Ele destacou também o in-
centivo fundamental do prefeito 
Lili, que não mede esforços 

para garantir o treinamento dos 
jovens atletas e as viagens para 
as competições.

Todas as cinco equipes de 
voleibol que representaram 
São Vicente de Minas foram 
premiadas. As outras cidades 
que disputaram a etapa são 
Caxambu, Cruzília, Itanhadu, 
Lambari, Nartércia e Passa 
Quatro.

Fonte: Assessoria de comu-
nicação da Prefeitura de São 
Vicente de Minas.

a

Igreja Renascer em Cristo de 
Seritinga comemora aniversário 

do Ciclo de Oração
A igreja ASS: de Deus Re-

nascer em Cristo na cidade 
de Seritinga comemorou o 8º 
aniversário do ciclo de oração 
“Guerreiros de Cristo” cujo tema 
escolhido se encontra em Pro-
vérbios 31.10 “Mulher virtuosa 
quem a achará” Seu valor muito 
excede ao de rubis”

Sob a direção da Missiona-
ria Helenice essa congregação 
vem crescendo no amor  e na 
conquista de almas pra Jesus.  
Com seu jeito humilde e cari-
nhoso Helenice tem dado lugar 
ao Espirito Santo para ope-
rar grandemente Libertando, 
curando e salvando.  Honraram-
nos com sua presença mais de 
cem pessoas e o vice-prefeito 
de Seritinga Senhor Amauri.

O pastor Presidente Geral 
da sede de Barra Mansa jun-
tamente com alguns irmãos, 
Pastor Sebastião Furtado o 
qual trouxe uma palavra do co-
ração de Deus sobre “A mulher 
Virtuosa”

Esteve também o Pastor 
Sebastião Gomes, Presidente 
Regional de Minas Gerais sito 
em Liberdade juntamente com 
os irmãos Israel Landim diretor 
de Missões, congregações de 
Arantina, Serranos e Carvalhos.  
Ainda marcaram presença as 
denominações locais como: 

“Ass. Madureira, Igreja Batista, 
Missões, Casa de oração com 
Pastor Anderson de muitos 
visitantes confirmando assim 
o que diz a palavra de Deus 
Salmo 133.1 “Oh quão bom e 
quão suave é que os irmãos 
vivam em união”. 

Honrou-nos com sua pre-
sença dos jornalistas Marcio 
Muniz e sua esposa Claudiane 
Landim.  Através das orações e 
louvores o Espirito Santo se fez 
presente neste momento impar 
de adoração. a

Explicando as parábolas 
de Jesus: A parábola das 

dez virgens
Postado pelo Presbítero

André Sanchez 

Dentre as parábolas con-
tadas por Jesus, a parábola 
das dez virgens talvez seja 
uma das que mais confunde as 
pessoas, pois a interpretação 
dela exige um pouco de co-
nhecimento da cultura judaica 
com relação a casamentos 
para uma boa compreensão. 
Mas hoje iremos compreender 
de forma detalhada.

Onde está a parábola das 
dez virgens?

Essa parábola está em 
Mateus 25:1-13. Essa história 
contada por Jesus está inseri-
da em um contexto importante 
a ser considerado. Jesus está 
respondendo a uma pergun-
ta feita pelos discípulos em 
Mateus 24:3: “No monte das 
Oliveiras, achava-se Jesus 
assentado, quando se apro-
ximaram dele os discípulos, 
em particular, e lhe pediram: 
Dize-nos quando sucederão 
estas coisas e que sinal haverá 
da tua vinda e da consumação 
do século”. Nessa parábola 
das dez virgens Jesus foca na 
resposta da segunda parte da 
pergunta dos discípulos, que é  
respeito da volta Dele.

Resumo da parábola das 
dez virgens

O personagem principal 
desta parábola é o noivo. Ele 
está às vésperas de seu casa-
mento e se aprontando para a 
realização de todos os rituais 
que geralmente eram feitos em 
um casamento judaico. Dez mo-
ças virgens aguardam a chega-
da desse noivo, cinco delas são 
consideradas prudentes, pois 
estavam com suas lamparinas e 
com azeite suficiente para elas 
e ainda uma reserva. As outras 
cinco são imprudentes, pois 
estava despreparadas para a 
chegada do noivo, ao não levar 
azeite para suas lâmpadas. O 
noivo demora a chegar e chega 
em um horário pouco usual (à 
meia-noite). As cinco pruden-
tes, com seu azeite e lampa-
rinas acesas, seguem o noivo 
para a festa de casamento. 
As outras cinco, imprudentes, 
tentam achar azeite, mas não 
conseguem. Mais tarde chegam 
à festa, mas não são recebidas 
pelo noivo, ficando de fora.

Lições da parábola das
 dez virgens

(1) Não estamos diante de 
um casamento polígamo

Mui tos  se  confundem 
achando que as dez virgens são 
noivas desse noivo. Essa não 
é a realidade dessa parábola. 
Para entender isso, é importan-
te entender que no casamento 
judaico, temos geralmente três 
estágios: o primeiro é o compro-
misso, geralmente um acordo 
feito pelos pais do menino e da 
menina, prometendo um ao ou-
tro. Segundo, temos o noivado, 
onde o casal se compromete 
em uma festa realizada geral-
mente na casa da noiva, diante 
de testemunhas, onde a noiva 
recebe presentes como sinal do 
comprometimento. Por fim vem 
o casamento. O noivo saí com 
seus amigos em cortejo até a 
casa do pai; ali está a noiva, 
que é levada a casa de seus 
pais, onde se realiza a festa do 
casamento. É bem provável que 
Jesus esteja usando esse últi-
mo estágio em sua parábola. As 
dez virgens podiam ser damas 
de honra da noiva, ou amigas 
dela e do noivo que iriam em 
cortejo com o noivo até a festa 
do casamento. A ideia de um 
casamento de um noivo com 
dez moças não faz sentido, já 
que o noivo rejeita cinco delas, 
o que é impensável nas tradi-
ções do casamento judaico.

(2) O noivo vem em hora 
improvável

Sabemos que esse noivo 
representa Jesus Cristo. O texto 
mostra o noivo chegando em 
um horário improvável para um 

casamento: “Mas, à meia-noite, 
ouviu-se um grito: Eis o noivo! 
Saí ao seu encontro!” (Mateus 
25:6). Jesus demonstra aqui 
que Sua vinda será repentina, 
em momento que não se espe-
ra, ou seja, ele demonstra que 
estar vigilantes é um dever dos 
servos prudentes. A fé de que o 
noivo virá, a vigilância e o zelo 
são elementos importantes 
para que estejamos preparados 
para a vinda do noivo.

(3) As dez virgens represen-
tam a igreja com os salvos e 

não salvos
As dez virgens da pará-

bola são figura clara da igreja 
visível como um todo, que 
parece conter 100% de pes-
soas que realmente amam a 
Deus, mas que, na verdade, 
não contém. A vinda no noivo 
revelará quem são os pruden-
tes (salvos) e quem são os 
imprudentes (não salvos).

(4) Não haverá segunda 
oportunidade após a vinda 

do noivo
Muitos acreditam que Deus, 

no final, irá salvar a todos, que 
todos entrarão em sua “festa” 
de salvação. Mas essa parábola 
demonstra que somente aque-
les de fato “prudentes” e que 
estão preparados de verdade 
para se encontrar com o noivo 
entrarão no céu. Os impruden-
tes não terão segunda oportu-
nidade: “Mais tarde, chegaram 
as virgens néscias, clamando: 
Senhor, senhor, abre-nos a 
porta! Mas ele respondeu: Em 
verdade vos digo que não vos 
conheço” (Mateus 25:11-12). 
Por mais que as cinco virgens 
imprudentes, agora que viram 
que o noivo realmente veio, 
buscassem comprar azeite de 
última hora (o que era imprová-
vel, pois era meia-noite), já era 
tarde demais. Após a vinda do 
noivo a oportunidade de entrar 
na festa acaba!

(5) A parábola das dez 
virgens ensina-nos a nos 

preparar agora
Quando será nosso encon-

tro com o noivo para irmos com 
ele à festa? Muitos gostariam 
de saber essa data para, então, 
se preparar. Mas essa parábola 
mostra que o dia de preparação 
é hoje. Não podemos deixar 
para amanhã, pois poderemos, 
no dia de amanhã, estar “sem 
azeite”. Por isso, aqueles que 
ainda não tem certeza de sua 
salvação e não entregaram 
seus corações a Jesus Cristo, 
precisam atentar para o re-
cado do mestre que finaliza a 
parábola: “Vigiai, pois, porque 
não sabeis o dia nem a hora” 
(Mateus 25:13)

Jesus finaliza a parábola 
das dez virgens não respon-
dendo de forma precisa ao que 
os discípulos queriam saber. 
Os discípulos queriam saber o 
“quando” seria a vinda de Cristo 
e o final dos tempos. Jesus pre-
feriu mostrar que Ele viria, que 
Sua vinda era certa, que a “fes-
ta” já estava organizada, ainda 
que parecesse tarde. Jesus, o 
noivo, queria que Seus servos 
estivessem vigilantes e alertas, 
pois o dia e hora não será de 
conhecimento de nenhum de 
nós, por isso, estar preparados 
é fundamental!

Mais conhecimento da
 Bíblia em menos tempo?

Não sei se você é uma 
dessas pessoas que tem dificul-
dades de entender a Bíblia. Eu 
já fui e sofri muito! Mas não me 
dei por vencido, não me deixei 
ser derrotado pelos inimigos. 
E você, como anda sua leitura 
da Bíblia? Seu entendimento? 
Que tal melhorar nessa área da 
sua vida espiritual, aprendendo 
a entender assuntos da Bíblia 
de forma simples e rápida, aju-
dado por quem já superou as 
mesmas dificuldades que você 
enfrenta? 

Acesse: www.esbocando
ideias.com



Correio do Papagaio  ::  Pág 7Terça-feira, 17 de Março de 2020 Passatempo



Pág 8 :: Correio do Papagaio Terça-feira, 17 de Março de 2020

Coronavírus: Hospital São 
Lourenço planeja atendimento para 

grande número de casos

Coronavírus: Show da Orquestra de 
Violeiros e Paulinho Pedra Azul são adiados 

em São Lourenço

Aulas da rede municipal de ensino serão 
suspensas a partir desta quarta-feira, 18

Liminar da Justiça do Trabalho suspende 
aulas da rede privada em Minas Gerais

Por Jorge Marques / São 
Lourenço Atual

Mesmo sem nenhum caso 
confirmado de coronavírus, o 
Covid-19, na cidade, o Hospital 
São Lourenço (HSL) já iniciou o 
planejamento junto aos Governos 
do Estado e Federal para solicitar 
a implantação de 37 novos leitos 
intensivos para um possível agra-
vamento da pandemia.

Considerado uma referência 
microrregional no atendimento 
de casos de pacientes com o 
Covid-19, a unidade precisa 
habilitar novos leitos com novos 
equipamentos e custeio para dar 
respostas a um possível colapso 
do sistema caso haja um número 
significativo de pessoas infecta-
das na região.

De acordo com o técnico do 
Conselho de Secretários Munici-
pais de Saúde (Cosems), Eduar-
do Gonçalves, esses novos leitos 
poderão ser alocados no prédio 
da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24 horas, onde 
está previsto o funcionamento do 
pronto socorro do HSL. 

“Os novos leitos já foram 
pleiteados ao Governo do Estado 
e Federal, mas não sabemos se 
seremos atendidos na totalidade. 
Usaremos parte dos leitos no 
prédio da UPA em uma estratégia 
do cenário agravado, mas parte 
será utilizado no próprio hospital. 
Ainda não há previsão de respos-
tas quanto ao quantitativo de leitos 
solicitados ”, explicou Eduardo 
Gonçalves. 

Apesar de ainda não ter rece-
bido nenhum caso de internação, 
a unidade já está preparada para 
possíveis casos. A preparação 
consiste em profissionais capa-

Através de uma nota enviada 
a imprensa, o São Lourenço Con-
vention & Visitors Bureau (SL-
CVB) adiou o show da Orquestra 
de Violeiros de São Lourenço 
junto com o cantor e compositor 
Paulinho Pedra Azul, que seria 
realizado no próximo sábado, 21, 
na Praça da Estação.

O motivo do cancelamento é 
a pandemia de coronavírus e a 
necessidade de evitar aglome-
rações de pessoas. No mesmo 
dia e local aconteceria também 
a Mostra de Cultura Mix, que 
também foi adiada.

O SLCVB ainda não definiu 
uma data para que a apresenta-
ção aconteça, mas informou que 
estão programados oito shows da 
orquestra de violeiros. “Uma nova 
data para os eventos será anuncia-
da oportunamente pelo SLCVB. O 
Convention Músicas de Minas tem 
programada oito apresentações 

www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco

citados para fazer a investigação 
dos pacientes, além de estrutura 
física adequada para internação 
em isolamento e todo equipamen-
to necessário para a assistência e 
coleta de material para exames.

Quando o paciente chegar no 
pronto socorro, ele passará por 
uma triagem. Na triagem será 
feita uma investigação, caso seja 
detectada a suspeita de coro-
navírus será avaliado o quadro 
clínico para saber se ele poderá 
fazer o isolamento domiciliar ou 
se precisará ser internado.

“As internações em casa ou no 
hospital é decidida de acordo com 
o quadro clínico do paciente. Se 
estiver com uma doença respira-
tória grave, ele é internado em um 
dos mais de oito leitos preparado 
para esses casos. Uma síndrome 
gripal leve, que não está evoluindo 
para síndrome respiratória grave, 
esse paciente pode ser tratado e 
acompanhado no isolamento do-
miciliar”, explicou Leonardo Godoi, 
médico e coordenador do Pronto 
Socorro do HSL.

Suporte ao Hospital
A partir desta quarta-feira, 18, 

da Orquestra de Violeiros de São 
Lourenço até setembro deste ano. 
Esta seria a segunda apresen-
tação. A primeira foi realizada no 
sábado, 8 de fevereiro na Praça 
Brasil e contou com a participação 
dos turistas e pessoas da cidade”, 
informou a nota.

Foram solicitados 37 novos leitos intensivos com equipamentos e custeio

Ainda não há uma nova data para realização do show

A secretaria voltou atrás na decisão de não suspender as aulas 

A decisão do tribunal foi baseada na pandemia do coronavírus 

a

São Lourenço

os postos de saúde da cidade 
terão o horário de atendimento 
estendido até às 19h para pacien-
tes sem horários marcados. Dessa 
forma, as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) darão suporte ao 
hospital evitando a superlotação.  

“Os atendimentos serão prio-
ritários para pacientes com sin-
tomas respiratórios: tosse, febre, 
dor de garganta, entre outros, 
para evitar que essas pessoas 
procurem o pronto socorro, pois 
o risco de contaminação será 
maior. Esses atendimentos não 
necessitarão de agendamento”, 
informou Wilton José Negreiros, 
médico e secretário Municipal de 
Saúde de São Lourenço.  

Mudanças nas visitas
hospitalares

Por tempo indeterminado, o 
HSL fez alterações nas normas 
de visitas aos pacientes interna-
dos na unidade. São 10 mudan-
ças que entrarão em vigor a partir 
desta quarta-feira, 18, e seguirão 
as normas do Ministério da Saúde 
(MS) para prevenção e combate 
do coronavírus.  

Confira as mudanças:

A Secretaria de Turismo e 
Cultura (Sectur) também emitiu 
nota pedindo que os turistas 
com viagem marcada para São 
Lourenço adiem a vinda para a 
cidade até que pandemia seja 
controlada. “Com o intuito de 
prevenir a propagação da doença 

1. Está proibida a entrada, no 
Hospital, de visitantes e acom-
panhantes com idade a partir de 
65 anos.

2. todos os visitantes e acom-
panhantes deverão portar docu-
mento de identidade (com foto).

3. Cada paciente poderá 
receber a visita de apenas 01 
(uma) pessoa por dia, sendo 
que o tempo de permanência do 
visitante será de, no máximo, 30 
(trinta) minutos.

4. Na uti neonatal, os visitan-
tes permanecem os mesmos: 
somente pai e mãe do paciente.

5. Os novos horários de visi-
tas, por ala, serão:

- Ala 3, Ala 1 e Uti Neonatal = 
das 14h às 14h30. 

- Maternidade, Ala 8 e Pedia-
tria = das 14h30 às 15h

- Uti Adulto / leitos ímpares = 
as 15h às 15h30

- Uti adulto / leitos pares = das 
15h30 às 16h

6. Está PROIBIDA a entrada, 
no Hospital, de pessoas com 
sintomas de gripes ou resfriados 
(tosse, espirro etc.).

7. Os visitantes deverão che-
gar, ao Hospital, pouco antes dos 
horários de visitas (para evitar 
aglomerações).

8. Frisamos que, ao entrar e 
sair do hospital, deve-se sempre 
lavar as mãos na recepção.

9. Lembramos que as visitas 
devem ocorrer somente ao seu 
paciente (é proibido ir a outros 
leitos e/ou outras dependências 
do Hospital).

10. Ao tossir ou espirrar, use a 
parte de dentro (dobra) do braço 
(nunca tussa/espirre cobrindo a 
boca com as mãos ou com a boca 
sem proteção). E, também, evite 
apertos de mão, abraços e beijos

no Brasil e para prevenir prejuízos 
inestimáveis do setor de turismo, 
recomendamos que você não 
cancele sua viagem à nossa cida-
de. Ao invés disso, estimulamos a 
remarcar sua visita para uma data 
mais confortável para você e sua 
família”, informou a nota. 

A secretaria ainda destaca 
que está orientando a remarca-
ção das viagens e informando o 
adiamento dos eventos. “Esta-
mos orientando as empresas de 
hospedagens e operadores de 
turismo de São Lourenço a faci-
litarem a todas as pessoas que 
queiram remarcar suas viagens. 
Esclarecemos que os eventos 
que aconteceriam nos próximos 
15 dias foram adiados (com 
datas ainda a serem definidas) 
para colaborar com o movimento 
nacional que busca evitar aglo-
merações de pessoas”, disse a 
Sectur em nota.

Através de uma nota enviada 
a imprensa, o São Lourenço Con-
vention & Visitors Bureau (SL-
CVB) adiou o show da Orquestra 
de Violeiros de São Lourenço 
junto com o cantor e compositor 
Paulinho Pedra Azul, que seria 
realizado no próximo sábado, 21, 
na Praça da Estação.

O motivo do cancelamento é 
a pandemia de coronavírus e a 
necessidade de evitar aglome-
rações de pessoas. No mesmo 
dia e local aconteceria também 
a Mostra de Cultura Mix, que 
também foi adiada.

O SLCVB ainda não definiu 
uma data para que a apresentação 
aconteça, mas informou que estão 
programados oito shows da orques-
tra de violeiros. “Uma nova data para 
os eventos será anunciada oportu-
namente pelo SLCVB. O Convention 
Músicas de Minas tem programada 
oito apresentações da Orquestra 
de Violeiros de São Lourenço até 
setembro deste ano. Esta seria a 
segunda apresentação. A primeira 
foi realizada no sábado, 8 de feve-
reiro na Praça Brasil e contou com a 
participação dos turistas e pessoas 
da cidade”, informou a nota.

A Secretaria de Turismo e Cul-
tura (Sectur) também emitiu nota 
pedindo que os turistas com viagem 
marcada para São Lourenço adiem 
a vinda para a cidade até que 
pandemia seja controlada. “Com 
o intuito de prevenir a propagação 
da doença no Brasil e para prevenir 
prejuízos inestimáveis do setor de 
turismo, recomendamos que você 
não cancele sua viagem à nossa 
cidade. Ao invés disso, estimulamos 
a remarcar sua visita para uma data 
mais confortável para você e sua 
família”, informou a nota. 

A secretaria ainda destaca 

que está orientando a remarca-
ção das viagens e informando o 
adiamento dos eventos. “Esta-
mos orientando as empresas de 
hospedagens e operadores de 
turismo de São Lourenço a faci-
litarem a todas as pessoas que 
queiram remarcar suas viagens. 
Esclarecemos que os eventos 
que aconteceriam nos próximos 
15 dias foram adiados (com 
datas ainda a serem definidas) 
para colaborar com o movimento 
nacional que busca evitar aglo-
merações de pessoas”, disse a 
Sectur em nota.

As aulas da rede particular 
de ensino de Minas Gerais 
deverão ser suspensas até o 
próximo dia 31 de março por 
decisão do Tribunal Regio-
nal do Trabalho. A decisão 2ª 
vice-presidente do TRT-MG, 
desembargadora Camilla Gui-
marães Pereira Zeidler, começa 

a valer a partir de amanhã, 18, 
e foi baseada na pandemia do 
coronavírus. 

O Sindicato dos Profes-
sores do Estado de Minas 
Gerais (Sinpro/MG) requereu 
uma liminar para suspender a 
atividades desempenhadas por 
professores nas dependências 

das escolas sem que houvesse 
prejuízo da remuneração dos 
profissionais. 

A decisão ainda prevê multa 
diária de R$ 30 mil caso haja 
desobediência da ordem judi-
cial ou atos que dificultem o seu 
cumprimento. A compensação 
dos dias não trabalhados deve-

rá ser negociada, oportunamen-
te, entre sindicato e escolas.

De acordo com a publicação 
do site oficial do Sinpro/MG, o 
pedido de liminar teve o obje-
tivo de “resguardar o direito à 
saúde de todos os professores 
do setor privado de ensino de 
Minas Gerais”.


