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A pandemia do novo 
coronavírus, o Covid-19, 
tem causado um prejuízo 
econômico para empre-
sas, governos, famílias 
e entidades em geral por 
causa da necessidade de 
isolamento social. Com 
o Lar Santo Antônio, de 
Aiuruoca, que abriga 56 
idosos de toda região, 
não foi diferente.

Em função da pan-
demia e da queda na 
arrecadação de recursos 
financeiros, o Lar precisa 
da ajuda de toda a so-
ciedade para arcar com 
os medicamentos dos 
idosos não fornecidos 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).
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Lar Santo Antônio de Aiuruoca precisa 
de doações de toda a sociedade

Prefeitura de São 
Lourenço e setor 

hoteleiro trata sobre 
flexibilização

Devido à pandemia do novo coronavírus o lar
perdeu parte das suas receitas 

Entre os assuntos da reunião
estavam os protocolos sanitários 

para reabertura do hotéis

Após o Governo de Minas, 
através do Programa Minas 
Consciente, ter estipulado o 
segmento de hotéis e pousa-
das como serviços essenciais, 
e ter transferido este setor para 
a “Onda Verde” do progra-
ma, a prefeitura propôs uma 
reunião entre a Secretaria de 
Turismo, Vigilância Sanitária 
e os proprietários de hotéis e 
pousadas de São Lourenço 
para tratar sobre o funciona-
mento desta flexibilização.

O encontro, que aconte-
ceu no Hotel Brasil, abordou 
as normas sanitárias e o fun-
cionamento destes estabele-
cimentos após a decisão do 
Governo Estadual. A reunião 
contou com a participação 
de aproximadamente 30 
representantes de hotéis e 
pousadas, onde puderam 
esclarecer suas dúvidas 
quanto à contaminação do 
COVID-19 e o cenário da 
doença no município.

O Jornal Correio do Pa-
pagaio, a partir desta edi-
ção, vai trazer mensalmen-
te com exclusividade para 
seus leitores, o Suplemento 
Automotivo “SOBRE RO-
DAS”. Numa parceria com 
a Agência AutoMotrix Será 
Publicado mensalmente  
no jornal impresso e atu-
alizado semanalmente no 
portal do jornal da internet. 
O Suplemento vai trazer 
as novidades do mundo 
automotor com o Destaque 
da Semana, MotoNews e 
Parceiros Comerciais 

L e i a ,  c o m p a r t i l h e , 
anuncie e acesse.

www.correiodopapa-
gaio.com.br/veiculos.

Jornal Correio do Papagaio 
lança o Suplemento 

Automotivo “SOBRE RODAS”
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Os 10 inimigos de 
quem deseja ter uma 

vida correta com Deus
Pelo Presbítero
André Sanchez

Nos meus quase 20 anos de 
conversão percebi que não faltam 
inimigos para nos atrapalhar a an-
dar corretamente nos caminhos 
de Deus. Alguns, olhando para 
os inimigos, fazem como Saul e 
o exército de Israel, que tremiam 
perante o gigante Golias, sendo 
insultados e menosprezados por 
ele. Esse não é o melhor caminho 
para lidar com inimigos. O exem-
plo de Davi é mais saudável. Sa-
ber que o inimigo é grande, mas 
não se amedrontar com o seu 
poder é importante para vencê-
lo. Mas antes de lutar contra o 
inimigo é preciso identificá-lo, 
conhecê-lo, senão não há como 
lutar. Identifiquei dez grandiosos 
inimigos que buscam a todo custo 
nos tirar do caminho de Deus. 
Vamos conhecê-los para saber 
como lutar contra eles e vencer:

Inimigos interiores
Quando falamos de inimigos 

geralmente pensamos em algo 
externo, algo de fora que vem 
para nos atacar de alguma forma. 
Mas não é bem assim. Talvez os 
piores inimigos sejam os internos, 
aqueles que de alguma forma 
convivem dentro de nós e nos 
conhecem como ninguém. São 
capazes de destruir qualquer 
plano, sonho, desejo, busca, ins-
piração, luta, se não forem trata-
dos corretamente como inimigos. 
Dentre os inimigos internos mais 
perigosos eu destaco os seguin-
tes, que tem poder de destruir sua 
vida com Deus:

1-) Pecado – Esse inimigo 
age como um incentivador de 
pensamentos e ações que fe-
rem a vontade de Deus. É um 
inimigo que nos afasta de Deus 
(Isaías 59:2) e nos leva a morte 
(Tiago 1:15).

2-) Desorganização – Sem 
organização qualquer busca de 
Deus tende a não ir para frente. 
Esse inimigo é perigoso porque 
ele nos faz errar as prioridades e 
priorizar coisas que nem sempre 
são importantes. É um inimigo 
que tira o foco de buscar em pri-
meiro lugar o reino de Deus e a 
Sua justiça (Mateus 6.33).

3-) Preguiça – Sem força de 
vontade a busca pela presença 
de Deus fracassará. Essa inimiga 
é terrível, pois ela faz com que os 
planos de buscar a Deus sempre 
fiquem para o amanhã. No hoje 
nunca se realiza nada. E quando 
o amanhã chega e se torna o hoje 
ela ataca novamente, adiando 
sempre a busca de uma vida 
que agrada a Deus (Provérbios 
21:25).

4-) Medo – Sem ousadia não 
existem conquistas espirituais. 
Esse inimigo atua paralisando 
a vítima e fazendo-a incapaz de 
ousar e fazer coisas novas, criar 
novos hábitos. Dessa forma a 
pessoa paralisada pelo medo 
sempre permanece nos mesmos 
hábitos ruins e prejudiciais e 
totalmente distante de Deus e de 
Sua vontade.

5-) Baixa autoestima – Sem 
acreditar em si mesmo qualquer 
pessoa fracassará em suas lu-
tas. Essa inimiga faz com que a 
pessoa olhe para si mesma e en-
xergue alguém derrotado. É uma 
inimiga perigosa, pois quem não 
acredita em si mesmo dificilmen-

te conseguirá iniciar e terminar 
novos projetos. Se achamos que 
somos derrotados sem valor, logo 
seremos (Provérbios 23:7).

Inimigos exteriores
Se já não bastasse os ini-

migos interiores, que já são 
bastante difíceis de se enfrentar, 
temos também inimigos exterio-
res que não desejam de forma 
nenhuma que sigamos a Deus. 
Eles se levantam com o objetivo 
claro de nos fazer ficar mais e 
mais longe de Deus. Estes são 
os mais perigosos que temos de 
combater:

6-) O Diabo – Esse é um ini-
migo conhecido. Age através das 
tentações, buscando provocar o 
pecado na vida de sua vítima. 
Uma vez que consegue fazer o 
pecado entrar na vida da vítima, 
ele se torna cada vez mais “dono” 
dessa pessoa, ajudando-a a fazer 
tudo que desagrada a Deus e a 
faz ficar bem afastada do Senhor 
(1 Pedro 5:8).

7-) O mundo – Esse inimigo 
é ardiloso. Ele age através da 
influência, fazendo com que sua 
vítima aceite comportamentos 
prejudiciais que a levam para lon-
ge de Deus. Tem forte influência 
em suas vítimas, pois é um inimi-
go amado por aqueles que não o 
conhecem direito, que chegam a 
achar que não é bem um inimigo, 
e que as suas propostas são até 
aceitáveis. Mas quem vira amigo 
desse inimigo, vira inimigo de 
Deus (Tiago 4:4)

8-) Homens maus aparen-
temente bons – Esse também 
é um inimigo a ser considerado. 
Esse inimigo nem sempre parece 
um inimigo. Às vezes pode ser 
alguém da família, até um amigo. 
Mas ele pode ser identificado pelo 
fato de não colaborar para o cres-
cimento espiritual da sua vítima. 
Antes, ele ajuda a sua vítima a ir 
para longe de Deus. Por vezes 
se faz passar por amigo, mas 
deve ser olhado com sabedoria, 
pois não colabora para que a sua 
vítima se aproxime de Deus, mas 
para que se distancie Dele cada 
vez mais.

9-) Ladrões de tempo – Esse 
é um inimigo que pode estar 
em toda parte. Às vezes ele se 
materializa em pequenas coisas 
que roubam o tempo precioso 
que poderia ser destinado a uma 
comunhão mais íntima com Deus. 
Há relatos de sua ação na TV, 
na Internet, redes sociais, etc. 
Sempre age da mesma forma, 
mas com técnicas diferentes para 
fazer as pessoas gastarem seu 
tempo em futilidades. Hipnotiza 
as pessoas e as faz perderem seu 
tempo preciso que poderia ser 
investido na busca da presença 
de Deus.

10-) Ativismo – Esse inimigo 
é milenar. Foi citado na Bíblia, 
quando Jesus se encontrou 
com Marta e Maria, e Marta não 
aproveitou para se dedicar a uma 
atividade mais proveitosa, que 
era buscar a Jesus (Lucas 10:41). 
Esse inimigo age nos incitando a 
assumir cada dia mais atividades, 
que até parecem muito importan-
tes, mas que, no final das contas, 
nos privam de ter uma comunhão 
mais íntima com Deus.

E você, conhece algum outro 
inimigo que te atrapalha a ter uma 
vida com Deus mais produtiva? 
Escreva nos comentários

Home Office em tempos 
de Home Life

Alberto Machado Neto*
 
Há bastante tempo venho 

utilizando a prática de home office 
quando tenho que produzir algum 
material que independa de outras 
pessoas. Escrever artigos, prepa-
rar palestras, estudar algum mate-
rial que esteja em consulta públi-
ca, fazer pesquisas, por exemplo, 
são atividades que se mostram 
mais eficazes quando estamos em 
um local com poucas interrupções, 
sem contar com o ganho de tem-
po gasto nos deslocamentos. Do 
mesmo modo, algumas videocon-
ferências independem do local, 
desde que existam equipamentos 
adequados.

 Entretanto, a cada dia que 
passa, percebo que home office 
é muito mais que isso, pois, se 
por um lado exige disciplina, am-
biente adequado e, sobretudo, o 
entendimento dos familiares, que 
na maioria dos casos confundem 
o “estar trabalhando em casa” 
com o “estar de bobeira”, por ou-
tro, para muitas atividades, pode 
ser muito eficiente e eficaz como 
parte do trabalho convencional.

 Nesse momento, em decorrên-
cia da pandemia, estamos sendo 
obrigados a instituir o home office 
forçado que, para alguns pelas 
condições de risco, virou home life, 
transformando o modus operandi 
em modus vivendi e, com isso, mu-
dando completamente os conceitos 
envolvidos.

 Do mesmo modo com o que 
ocorreu com os aplicativos de 
locação de imóveis ou de serviço 

de transporte individual, onde as 
empresas de táxi não possuem 
um único veículo e as empresas 
de locação de imóveis não pos-
suem um único imóvel, começa-
mos a entender que home office 
é uma nova maneira de trabalhar 
e não simplesmente a execução 
do trabalho, da mesma forma que 
executado nas empresas, só que 
em outro lugar.

 Vivi uma experiência muito 
rica no início dos anos oitenta. 
Naquela ocasião, com maior 
utilização dos computadores nos 
processos administrativos, num 
primeiro momento, eram levanta-
dos os processos e introduzidos 
no computador, fazendo com que 
o computador seguisse todos os 
passos que anteriormente eram 
executados manualmente. Con-
clusão: o processo manual, por 
ser mais lento permitia a auto 
correção dos possíveis erros 
ou não conformidades. Com a 
aceleração desses processos, os 
erros aconteciam e só eram per-
cebidos quando concluído todo o 
processo, levando a situações na 
maioria das vezes irreversíveis. A 
lição que aprendi e trago comigo 
até hoje foi: se muda o ambiente, 
mude o processo.

 É isso que estou descobrindo 
agora: muitas viagens são des-
necessárias, as reuniões com 
muitas pessoas por vídeo são 
bem mais objetivas, o modo de 
conduzir os assuntos muda, os 
contatos quando necessários 
por telefone ou outro meio são 
consolidados e bem mais objeti-

vos e, com o WhatsApp sendo o 
principal meio de comunicação, 
a prioridade tem que ser para os 
grupos de trabalho e contatos 
individuais, deixando os grupos 
puramente sociais para os mo-
mentos de laser.

 Existe, porém, outro risco 
que está cada vez mais evidente: 
não ter a disciplina necessária 
também na hora de parar para 
repor as energias e estar bem 
preparado para a jornada do dia 
seguinte, estabelecendo horários 

e metas e as cumprindo com o 
devido rigor.

 Depois do COVID19 nossa 
vida não será mais a mesma. O 
home life um dia vai passar, mas 
o home office veio para ficar por-
que agrega: valor às atividades 
profissionais, qualidade de vida, 
otimização do tempo e redução 
de deslocamentos estressantes e 
nocivos ao meio ambiente.

*Alberto Machado Neto é Diretor 
de Petróleo, Gás Natural, Bioener-
gia e Petroquímica da ABIMAQ

Como se manter protegido em 
casa quando um familiar está 

com Covid-19?
Diante da gravidade da pan-

demia de Covid-19 no Brasil, o 
isolamento domiciliar passou a 
ser a medida mais recomendada 
pelas autoridades de saúde em 
diversos estados do país. O que 
fazer, no entanto, quando um 
familiar ou colega sob o mesmo 
teto apresenta suspeita ou con-
firmação do contágio? Alinhado 
com recomendações da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
o Hospital Paulista destaca orien-
tações para quem precisa se 
prevenir contra a infecção dentro 
de casa.

Ambiente 
É importante delimitar o espa-

ço em que o paciente infectado 
(ou com suspeita de infecção) 
circula. Preferencialmente, a 
pessoa deve ocupar um quarto 
individual com boa ventilação. Se 
isso não for possível, é preciso 
manter-se a uma distância de 
pelo menos um metro de quem 
estiver doente. 

“Ao sair do quarto, o paciente 
deve, obrigatoriamente, usar 
máscara. A circulação pela casa 
deve ser limitada e os ambientes 
compartilhados, como cozinha e 
banheiro, devem permanecer com 
as janelas abertas”, ressalta o Dr. 
Gilberto Ulson Pizarro, otorrinola-
ringologista do Hospital Paulista. 

Cuidadores
O ideal é evitar visitas e limitar 

o número de cuidadores, que de-
vem usar máscara cirúrgica bem 
ajustada ao rosto quando estive-
rem no mesmo espaço em que o 
doente. É essencial evitar o con-
tato direto com fluidos corporais, 
principalmente orais, secreções 
respiratórias e fezes. 

“O indicado é usar luvas des-
cartáveis para cuidados orais ou 
respiratórios e, também, quando 
manipular fezes, urina e resídu-
os. Realizar a higiene das mãos 
antes e depois da remoção das 
luvas é fundamental”, explica o 
especialista. 

Atenção às máscaras e de-
mais materiais de apoio
As máscaras não podem ser 

tocadas ou manuseadas durante 
o uso. Se o acessório ficar molha-
do ou sujo com secreções, deve 
ser substituído imediatamente. O 
descarte é instantâneo após a uti-
lização, sendo que a higiene das 
mãos com água e sabonete ou 
álcool em gel deve ser feita logo 
após a remoção da máscara. 

“Ao finalizar a lavagem das 
mãos, toalhas de papel descartá-
veis são indicadas para secá-las. 
Na falta, toalhas de pano limpas 
podem ser usadas somente para 
essa finalidade. Quando ficarem 
molhadas, devem ser desinfeta-
das com água sanitária. Todos os 
materiais descartáveis utilizados 
são jogados em um lixo separado 
dos demais resíduos da casa”, 

destaca Pizarro. 
Quanto às máscaras, é pos-

sível fazer uso das descartáveis 
e das caseiras, sendo que estas 
são mais recomendadas neste 
momento para evitar a falta do 
material aos profissionais da 
saúde. 

As máscaras caseiras devem 
conter duas camadas e podem 
ser feitas a partir de uma roupa 
cujo tecido seja 100% algodão. 
As máscaras descartáveis tam-
bém podem ser usadas junto 
com o protetor facial, uma pro-
teção de plástico transparente 
que protege os olhos. Assim, o 
rosto inteiro fica protegido e é 
possível aumentar a vida útil das 
descartáveis.

Objetos e limpeza 
O compartilhamento de es-

covas de dente, talheres, pratos, 
bebidas, toalhas ou roupas de 
cama deve ser evitado. Talheres 
e pratos utilizados pelo paciente 
infectado precisam ser limpos 
com água e sabão ou deter-
gente comum. A higiene deve 
ser feita de forma separada dos 
materiais utilizados pelos outros 
moradores, mas o paciente pode 
reutilizá-los posteriormente.

“É importante limpar e desin-
fetar diariamente as superfícies 
frequentemente tocadas, como 
mesas de cabeceira, cama e 
outros móveis do quarto do pa-
ciente. Higienizar as superfícies 

do banheiro pelo menos uma vez 
ao dia também é fundamental”, 
orienta o profissional. 

Roupas sujas, de cama e 
toalhas de banho e de mão do 
paciente devem ser lavadas 
com água e sabão comum e 
separadas das roupas de outras 
pessoas. Para realizar essas 
atividades, além da máscara, 
deve-se usar luvas descartáveis e 
roupas de proteção, como aven-
tais de plástico, por exemplo. 

Hospital 
Os pacientes precisam per-

manecer em casa até a resolução 
completa dos sinais e sintomas. 
Considerando as evidências 
de transmissão de pessoa para 
pessoa, indivíduos que podem ter 
sido expostos a casos suspeitos 
de Covid-19 em casa devem 
monitorar sua saúde por 14 dias, 
a partir do último dia do possível 
contato, e procurar atendimento 
médico imediato caso desenvolva 
quaisquer sintomas mais graves, 
como febre, tosse ou falta de ar.

“As pessoas sintomáticas 
devem entrar em contato com o 
serviço de saúde informando sua 
chegada e, durante o transporte 
até o hospital, usar máscara ci-
rúrgica o tempo todo, evitando o 
transporte público. É aconselha-
do chamar uma ambulância ou 
utilizar veículo privado, com boa 
ventilação, mantendo os vidros 
abertos”, finaliza o médico. 

Cuidados com a higiene e a delimitação do espaço de convívio são 
essenciais para evitar novos contágios, alerta Hospital Paulista

Sebrae Minas cria e-book com 
orientações para a retomada do 

comércio varejista
Com a flexibilização do co-

mércio em várias cidades do 
estado, o Sebrae Minas criou 
o e-book Orientações e boas 
práticas: retomada segura do 
varejo em Minas Gerais para 
orientar os pequenos negócios 
na retomada de suas atividades. 
O material é gratuito e já está 
disponível no site www.atendi-
mento.sebraemg.com.br . 

O objetivo do e-book é orien-
tar os empresários e empre-
endedores sobre medidas e 
protocolos de segurança para 
o retorno do funcionamento 
dos estabelecimentos em Mi-

nas Gerais, obedecendo todas 
as medidas necessárias contra 
a propagação do coronavírus 
(Covid-19). 

No material são sugeridas 
dicas para o ambiente interno das 
lojas, como: sinalizações, higiene, 
organização de produtos e mobi-
liário. Há, ainda, recomendações 
importantes para os serviços de 
delivery. “Cada vez mais, o serviço 
de entregas fará parte da experi-
ência de compra do cliente. Por 
isso, é fundamental que o entre-
gador tenha os mesmos cuidados 
de higiene que os vendedores das 
lojas físicas”, explica a gerente do 

Sebrae Minas, Márcia Valéria.  
O guia também aponta su-

gestões de comportamentos e 
hábitos que poderão ser incorpo-
rados na rotina dos funcionários, 
focando sempre na segurança do 
colaborar e no melhor atendimen-
to do cliente. 

Há ainda informações es-
senciais que poderão ser re-
passadas para o consumidor, 
facilitando sempre a compra. “O 
objetivo é fazer com que o aten-
dimento seja rápido e eficiente, 
evitando que o cliente perma-
neça por muito tempo dentro 
do estabelecimento”, justifica a 

gerente do Sebrae Minas.
Além dessas dicas, o e-book 

antecipa alguns comportamentos 
que o consumidor poderá ter 
após meses de isolamento social, 
como por exemplo: a inseguran-
ça, o menor poder de compra, 
o consumo mais consciente e a 
maior aceitação para os canais 
de vendas digitais.

O conteúdo do e-book é ba-
seado nas diretrizes do Plano de 
Retomada “Minas Consciente”. 
Para obter mais informações 
sobre os protocolos por atividade 
econômica acesse: www.mg.gov.
br/minasconsciente.

Material gratuito já está disponível para download
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Formada em Jornalismo e 
Ciências da Comunicação pela 
Universidade do Porto – Portugal, 
Deborah Penna sempre atuou na 
área de comunicação nos países 
por onde viveu: Portugal, Ingla-
terra, Índia e Brasil. Vale enfatizar 
que trabalhou no Jornal Correio 
do Papagaio como editora chefe 
entre os anos de 2014 e 2016. 
Profissional comprometida, busca 
produzir conteúdos mais elabora-
dos, detalhistas e amplos. Atual-
mente reside em Santa Catarina, 
onde trabalha em um dos maiores 
centros de Yoga da América Lati-
na, o Centro de Yoga Montanha 
Encantada, traduzindo e editando 
materiais de estudo de Yoga.

Apaixonada por viagens e 
novas culturas, viajou durante 
muitos anos por várias partes do 
mundo. Filha de mãe portuguesa 
e pai brasileiro, nasceu na cidade 
do Rio de Janeiro, cresceu entre 
dois continentes e duas culturas, 
cultivando em seu ser um espírito 
nômade e aventureiro. 

‘Sol Oriental’, seu primeiro 
romance, surgiu após uma via-
gem de quase dois anos pela 
Índia, Nepal e Sri Lanka. Naquele 
cenário é que a obra foi escrita. 
Precisamente na pequena vila 
chamada Dharamkot, próxima à 
Dharamsala. A autora procurou de 
forma simples e ao mesmo tempo 
surpreendente, ambientar o leitor 
naquela viagem a uma das mais 
antigas civilizações do mundo.

Com o objetivo de publicar 
sua obra, mas sem recursos su-
ficientes, a autora resolve apostar 
no financiamento coletivo para 
executar seu projeto e realizar 
seu sonho, estragégia atualmente 
utilizada em diversos segmentos 
no Brasil e começa a ser explo-
rada pela literatura. 

Os valores para contribuição 
são variáveis e o colaborador 
pode optar por diferentes recom-
pensas. Em média, o livro sai 
num preço especial de pré-ven-
da, por R$ 20,00 apenas (mais 
frete). Para colaborar, adquirindo 
um ou mais exemplares, visite 
o site: https://abacashi.com/p/
publicar-sol-oriental

Ainda de acordo com a autora o 
público-alvo deste livro são jovens 
e adultos, que gostem de romance, 
história de ficção e aventura, como 
os trabalhos de autores como 
Paulo Coelho, Elizabeth Gilbert, 
Chitra Divakaruni, Jostein Gaarder 
ou James Redfield.

A obra:
Trata-se de uma obra que 

nos conta a história de Sara, cuja 
vida rotineira perdeu totalmente 
o sentido quando foi demitida do 
seu tão seguro emprego. 

Seguindo um impulso do cora-
ção, decide ir para a Índia e deva-
garinho a sua alma começa a des-
pertar para as coisas mais simples 

e belas da vida. Lá, encontra uma 
realidade bem diferente, experien-
ciando a Índia na sua imparável e 
colorida intensidade, deparando-
se com conhecimentos ancestrais 
de vida e de morte. 

Nessa jornada, vivencia dife-
rentes formas de estar na vida, 
através de experiências em comu-
nidades, estudo do Yoga e Ayur-
veda, e novos conceitos como 
permacultura e veganismo. 

Portanto, a aventura da pro-

Liberação dos valores aos pretensos concorrentes está con-
dicionada à apresentação do pedido de registro de candida-

tura à Justiça Eleitoral

Plenário respondeu a consultas formuladas por 
parlamentares sobre o tema

tagonista Sara é um convite com 
o propósito de que cada leitor 
possa mergulhar para dentro 
de várias portas e janelas da 
realidade indiana, numa viagem 
que não é somente geográfica 
e por diferentes culturas, mas 
também espiritual e intergalática. 
Encontrando e entendendo con-
ceitos como liberdade e amor, a 
caminhada de Sara é um gradual 
despertar da nossa própria sensi-
bilidade e consciência.

‘Sol Oriental – o despertar 
de um coração’: livro da 
jornalista Deborah Penna 

em pré-venda colaborativa

Instituto Estrada 
Real irá lançar 
APP Interativo

Obra depende de financiamento coletivo para ser pu-
blicada. Familiares, amigos e leitores imbuídos para 

ajudar a alcançar a meta almejada pela autora
Com o APP o IER irá promover o turis-
mo em todos os caminhos do percurso

Eleições 2020: pré-candidatos já 
podem arrecadar recursos por meio 

de financiamento coletivo

Pequenos negócios se reinventam 
durante a criseConvenções partidárias poderão ser 

realizadas por meio virtual, diz TSE

Mesmo com a crise do Covid-
19, o Instituto Estrada Real não 
para de trabalhar para promover 
esse que é um dos roteiros mais 
bonitos do Brasil. 

O diretor-executivo do Con-
selho do IER, Daniel Magalhães 
Junqueira, ressalta que um dos 
setores mais afetados pela crise 
do corona vírus é justamente o 
Turismo. Diante disso, com o 
objetivo de já preparar maiores 
atrativos para a volta da atividade 
do setor em Minas Gerais após 
a pandemia, o IER encomendou 
um aplicativo para celular, que irá 
fornecer ao visitante todo o apoio 
gerencial de sua experiência na 
Estrada Real. 

Segundo os desenvolvedo-
res, nele o usuário receberá, 
ao se cadastrar, um passaporte 
virtual que irá fazer o registro de 
todo o seu trajeto e potencializar 
as suas interações com as atra-
ções do percurso. O aplicativo 
está sendo construído em uma 
plataforma moderna e de fácil 
acesso, integrada ao banco de 
dados do site do IER.

Nas palavras de Pablo Ma-
riante, responsável pela progra-

mação do APP, o aplicativo permi-
tirá ao usuário, a partir da escolha 
da rota desejada e da definição 
de seu modal, seja moto, 4x4, 
bike, trekking ou cavalo, obter 
todas as informações necessá-
rias para sua viagem, incluindo 
mapas, planilhas, localização por 
GPS, indicação de hospedagens, 
restaurantes e serviços de turis-
mo e de apoio.  Além de alertas 
para atrações turísticas naturais 
e históricas. 

Já Paula Curi, à frente do de-
sign do APP, diz que a ideia é que 
o aplicativo seja um verdadeiro 
‘companheiro de viagem virtual’ 
para os usuários, tornando sua 
experiência muito mais rica e 
interativa. O design moderno e 
instigante irá levar o usuário às 
aventuras e ao conhecimento 
histórico mesmo antes do início 
de sua viagem, mostrando de fato 
o coração da Estrada Real. 

Além disso, visando apoiar os 
empreendimentos comerciais da 
área de abrangência da Estrada 
Real, de acordo com Tábhata Mo-
retzsohn, que fará a curadoria de 
conteúdo, os estabelecimentos 
como hotéis, restaurantes, bares, 

postos de combustível, locação 
de veículos e equipamentos, 
serviços como borracharias, me-
cânicas, indústrias de alimentos, 
lojas etc. terão no aplicativo um 
canal direto com o turista, garan-
tido a sinergia necessária para 
potencializar a interação, o que 
trará como consequência me-
lhora substancial da experiência 
turística e o desenvolvimento 
socioeconômico das localidades 
envolvidas. 

A Estrada Real é a maior rota 
turística do país. São mais de 
1.630 quilômetros de extensão, 
passando por Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Seu 
percurso permite o resgate das 
tradições coloniais, a valorização 
da identidade cultural brasileira e 
o usufruto sustentável da incrível 
variedade natural. 

Criado em 1999, o Instituto 
Estrada Real tem como objetivo 
organizar, fomentar e gerenciar o 
produto turístico Estrada Real. O 
Instituto está ligado ao Sistema 
FIEMG e conta com uma equipe 
multidisciplinar, que tornou o 
destino reconhecido no Brasil e 
no mundo.

A partir desta sexta-feira (15), 
os pré-candidatos das Eleições 
Municipais de 2020 já podem 
iniciar a arrecadação de recursos 
para a sua pré-campanha por 
meio de financiamento coletivo 
pela internet. De acordo com a Lei 
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) 
(http://www.tse.jus.br/legislacao/
codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/
lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-
de-30-de-setembro-de-1997), os 
pretensos concorrentes somente 
podem contratar as empresas 
de financiamento coletivo que 
estejam cadastradas na Justiça 
Eleitoral. A lista de instituições 
credenciadas (http://financiamen-
tocoletivo.tse.jus.br/fcc.web/#!/

publico/lista-empresa) pode ser 
consultada no Portal do TSE.

Os recursos arrecadados na 
fase de pré-campanha somente 
serão disponibilizados ao can-
didato após o seu registro de 
candidatura na Justiça Eleitoral, a 
obtenção do CNPJ da campanha 
e a abertura de conta bancária 
específica.

Na hipótese de o pré-candidato 
não solicitar o seu registro de can-
didatura, as doações recebidas du-
rante o período de pré-campanha 
devem ser devolvidas pela empre-
sa arrecadadora diretamente aos 
respectivos doadores.

Empresas cadastradas
As instituições interessadas 

podem, a qualquer tempo, até 
a realização das eleições deste 
ano, solicitar sua habilitação ao 
TSE. A autorização do TSE, con-
tudo, não confere às empresas 
chancela quanto à idoneidade e 
à adequação de procedimentos 
e sistemas por elas utilizados 
na captação de doações para 
campanhas.

Confira as orientações e re-
quisitos que devem ser atendidos 
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/
eleicoes-2020/prestacao-de-con-
tas/financiamento-coletivo)pelas 
empresas interessadas em se 
cadastrar para promover o finan-
ciamento coletivo pela internet.

Fonte TSE

Microempresas de Pedralva e 
São Lourenço, no Sul de Minas, 
descobrem novas maneiras para 
trabalhar e se manterem em tem-
pos de coronavírus

Toda crise pode ser também 
uma oportunidade de fazer dife-
rente e descobrir novos caminhos. 
E são nestes momentos que a 
inovação pode ser um diferencial 
para os pequenos negócios.

Quando se fala em inovação, a 
maioria das pessoas normalmente 
imagina o uso de tecnologias de 
ponta, robôs, etc. Mas o conceito 
de inovação vai além disso.

De acordo com o analista do 
Sebrae Minas Luiz Caldeira Júnior, 
inovar é propor soluções para pro-
blemas específicos. “Pode ser apli-
cada para qualquer tipo e tamanho 
de negócio, como pequenas mu-
danças e melhorias, em produtos e 
serviços já existentes”, explica.

Melhor do que antes
Sara Domitila, microempresária 

em Pedralva, no Sul de Minas, re-
descobriu um caminho para a Aca-
demia Stúdio Fitness, criada há oito 
anos. Antes do início da pandemia, 
ela tinha doze alunas fixas.

Com a chegada da quarentena, 
que trouxe restrições e proibiu o 
funcionamento da academia, Sara 
se viu obrigada a pensar num jeito 
de dar continuidade ao negócio. 
Foi aí que surgiu a ideia de dar 
aulas on-line, em lives, pelas re-
des sociais. “Meu objetivo inicial 
era manter o relacionamento com 
as clientes, mas me surpreendi e, 
em pouco tempo, a audiência das 

lives aumentou chegando a setenta 
pessoas assistindo”, relata a micro-
empresária.

A academia reabriu no final de 
abril, após autorização da prefeitu-
ra, e para a surpresa da microem-
presária, com boas notícias. “Nós 
retornamos com quatorze novos 
alunos”, revela.

A empresária buscou consul-
toria on-line do Sebrae Minas e 
recebeu orientações para a aper-
feiçoar o negócio. Desde então, as 
inovações não pararam por aí. A 
academia, que ainda funciona com 
restrições e exigências da legisla-
ção municipal, criou metas para 
curto, médio e longo prazo. Entre 
elas, a negociação de pagamentos 
das mensalidades pelos alunos e 
os congelamentos dos planos para 
alunos idosos e do grupo de risco, 
que não estejam frequentando as 
aulas on-line ou transferência dos 
planos para os filhos ou netos.

“Alguns negócios ainda não 
davam a devida importância para a 
transformação digital. Diante da situ-
ação imposta pela pandemia, muitos 
se viram em um caminho sem volta. 
Para vários negócios, se adaptar e ir 
para o ambiente on-line é uma ques-
tão de sobrevivência”, acrescenta o 
analista do Sebrae Minas.

Novos produtos e sabores
A microempresária Selva Bizar-

ria Silva também precisou pensar 
rápido para manter aberta a em-
presa familiar, fundada há trinta e 
oito anos. Ela é a proprietária da 
fábrica de doces Sabor da Roça, 
conhecida pela produção de doces 

integrais, diet e de frutas secas.
Antes da quarentena, a família 

e três funcionários produziam cerca 
de três mil doces por dia. Mas com 
o fechamento do comércio, Selva 
viu os pedidos zerarem, em poucos 
dias. “A fábrica, em trinta e oito anos, 
nunca tinha passado por uma situa-
ção tão difícil como esta,” relata.

A preocupação aumentou por 
conta do estoque, que tinha sido 
abastecido recentemente. “Estava 
com mil quilos de coco e amendoim, 
tentamos devolver, mas o fornece-
dor não aceitou de volta”, explica a 
empresária.

A decisão foi de suspender o 
contrato dos funcionários e criar 
novos produtos, que passaram a 
ser fabricados apenas por ela e 
pela família. “Criamos nove pro-
dutos novos: geleias, cocada de 
pote e pasta de amendoim; tudo 
zero açúcar.”

Outro diferencial foi no tama-
nho dos produtos. Antes, a fábrica 
produzia doces em tamanhos pe-
quenos, que eram vendidos para 
distribuidoras, para depois serem 
vendidos em balcões de comércios, 
a chamada venda por impulso.

Agora, os novos produtos são 
“tamanho família”, de 220 gramas, 
em média, e estão sendo vendi-
dos direto para os clientes, com 
entrega gratuita. “O faturamento 
caiu bastante, mas, pelos menos, 
conseguimos pagar os nossos 
compromissos e alcançar novos 
clientes. Nossa expectativa é que, 
com o retorno da produção, os 
funcionários possam ser chamados 
novamente,” comenta Selva.

Por unanimidade de votos, 
o Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) confirmou a pos-
sibilidade de os partidos políticos 
realizarem convenções partidárias 
por meio virtual para a escolha 
dos candidatos que disputarão as 
Eleições 2020.

O posicionamento foi definido 
ao responder à consulta formulada 
pelo deputado federal Hiram Ma-
nuel (PP-RR) sobre o tema, diante 
do quadro de pandemia do corona-
vírus (responsável pela Covid-19) 
enfrentado com o distanciamento 
social, conforme orientação da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

As convenções partidárias de-
verão ser realizadas entre o dia 20 
de julho e 5 de agosto, conforme 
prevê o Calendário Eleitoral.

O relator, ministro Luis Felipe 
Salomão, ponderou em seu voto 
que as convenções virtuais devem 
seguir as regras e os procedimen-
tos previstos na Lei nº 9.504/97 e 
na Res. TSE 23.609/2019, além 
de respeitarem as normas parti-
dárias e a democracia interna das 
legendas.

Além disso, ficou definido que 
os partidos têm autonomia para 
utilizarem as ferramentas tecnológi-
cas que entenderem mais adequa-
das para suas convenções.

“As convenções partidárias 

constituem etapa das mais rele-
vantes do macroprocesso eleitoral, 
porquanto objetivam a escolha, no 
âmbito interno dos partidos políti-
cos, dos pré-candidatos que virão 
a representar os ideais, as aspira-
ções e os programas das legendas 
nas campanhas”, destacou em seu 
voto, ao lembrar que os artigos 
7º e 8º da Lei das Eleições não 
prescrevem modalidade específica 
de formato, ou seja, se presencial 
ou virtual.

Para o ministro, negar a ado-
ção do formato virtual equivaleria 
a ignorar a realidade enfrentada 
no combate à doença e, diante 
do Calendário Eleitoral, poderia 
inviabilizar etapa imprescindível à 
concretização de eleições demo-
cráticas e transparentes.

Ele destacou, ainda, que deve 
ser levado em conta o Projeto de 
Lei nº 1.179/2020, aprovado recen-
temente pelo Congresso Nacional, 
que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das re-
lações jurídicas de Direito Privado 
(RJET) no período da pandemia do 
Coronavírus. De acordo com o tex-
to da lei, associações, sociedades 
e fundações devem observar as 
restrições a eventos presenciais até 
30 de outubro de 2020, priorizando 
assembleias virtuais. Apesar de 
não se referir especificamente às 
convenções partidárias, o mesmo 

entendimento pode ser aplicado 
por analogia.

Grupo de Trabalho
O relator propôs, ao final de 

seu voto, que a Presidência do TSE 
crie Grupo de Trabalho (GT) para 
estudar e definir regras com ênfase 
especial nas convenções virtuais.

O presidente do TSE, ministro 
Luís Roberto Barroso, concordou 
com a sugestão sobre criação do 
GT para estabelecer diretrizes a 
serem obedecidas pelas legendas 
nas convenções virtuais. Entre elas, 
como se dará o registro do resultado 
das convenções, em que local tais 
informações ficarão armazenadas, 
entre outros detalhes. Ao final dos 
trabalhos, o GT deve apresentar 
uma minuta de resolução a ser 
deliberada pelo Plenário ainda no 
mês de junho.

Mais duas consultas sobre o 
mesmo tema também foram ana-
lisadas na sessão de hoje. Entre 
elas, um questionamento do partido 
Republicanos sobre a possibilidade 
de alterar a data das convenções. O 
Plenário decidiu que o prazo de 180 
dias antes do pleito, estabelecido 
pela Lei das Eleições, não pode 
ser flexibilizado, justamente por-
que dependeria de alterar a norma 
no âmbito legislativo. A outra será 
respondida pelo GT.

Fonte: TSE

A jornalista Deborah Penna apresentando o ‘Projeto Aula Viva’ 
ao lado do protagonista TC Leonel Junqueira e da idealizadora 
Gislene Vilela, quando era redatora do Correio do Papagaio
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Pneus estão diretamente 
ligados à segurança – e, no caso 
das motocicletas, essa relação 
é ainda mais crucial. Por isso, 
é preciso calibrar os pneus se-
manalmente. Para saber qual 
a pressão recomendada há eti-
quetas na balança traseira e na 
capa da corrente das motos ou 
próximo ao porta-luvas, no caso 
das scooters. Outro ponto que 
deve ser observado é o desgaste 
da banda de rodagem. Para isso, 
todo pneu tem uma marcação nas 
laterais com as letras TWI (Tread 
Wear Indicator), que sinaliza o 
limite mínimo de segurança do 
composto. Além de colocar a 
vida do motociclista em risco, 
pneu careca é passível de multa 
e pontos na carteira. Com o apoio 
técnico da Pirelli, segue abaixo 
uma lista com mitos e verdades 
sobre pneus de moto. 

1) Pneus de motos deve sem-
pre ser trocados aos pares.

Verdade - Ao contrário dos car-
ros, as motos dependem apenas 
desses dois pontos de contato 
com o solo para serem pilotadas 
e equilibradas. Assim, em situa-
ção que seja necessário trocar 
um dos pneus, seja o dianteiro 
ou o traseiro, o equilíbrio do 
conjunto ficaria completamente 
afetado devido à diferença de 
desgaste dos pneus. O que 
aumentaria, e muito, o risco de 
acidentes, principalmente em 
condições de baixa aderência, 
como em pistas molhadas.

2) Deve-se usar pneus da 
mesma marca e modelo nas 
duas rodas.

Verdade - Os pneus das motos 
são feitos para trabalharem em 
conjunto. O traseiro, especial-
mente em caso de chuva, fica em 
contato com a superfície deixada 
pelo dianteiro e, por isso, caso 
os modelos sejam de marcas 
diferentes, a estabilidade da roda 
traseira será afetada. É perigoso 
em condições de pista com baixa 
aderência.

3) Pneus do tipo remold são 
proibidos para motocicletas.

Verdade - Ao contrário de veí-
culos com quatro ou mais rodas, 
as motos não podem sofrer com 
falhas dos pneus por motivo 
algum, já que em qualquer even-
tualidade o risco de acidente é 
enorme. Dessa forma, os pneus 
de motos não são fabricados 
para suportarem esse tipo de 
tecnologia adotada nos pneus 
remoldados dos automóveis, que 
são pneus usados que recebem 
uma nova banda de rodagem.

4) Pneus têm prazo de validade.

Mentira - Os pneus das motos 
levam em suas laterais informa-
ções sobre data de fabricação, 
mas não têm data de validade. 
Para a troca, é necessário ficar 
atento ao indicador de des-
gaste da banda de rodagem, 
o famoso TWI, que está apon-
tado nas laterais do pneu, em 
vários locais. Quando a altura 
da banda de rodagem chegar 
ao TWI, é necessário efetuar 
a troca. Em caso de dúvida, é 
uma boa ideia procurar um es-
pecialista para uma avaliação. 
Na Pirelli, os pneus têm cinco 
anos de garantia após a data 
de compra com apresentação 
do comprovante fiscal.

5) Pneus com rachaduras 
devem ser trocados imediata-
mente.

Verdade - Pneus ressecados 

Para passar a borracha

Verdades e mentiras sobre 
como escolher e manter os 

pneus das motocicletas

com rachaduras precisam ser 
trocados, já que a borracha está 
aquém da condição ideal para o 
funcionamento mais seguro do 
pneu. Para garantir o máximo de 
desempenho e durabilidade de 
um pneu, deve ser evitado dei-
xá-lo exposto ao sol caso esteja 
estocado. Se estiver equipado 
na moto, é prudente evitar pas-
sar sobre produtos químicos de-
rivados de petróleo, o que pode 
atacar a borracha afetando sua 
durabilidade. Além disso, é im-
portante manter os pneus sem-
pre calibrados, de acordo com 
as especificações da fabricante 
da moto. 

6) Passar cera nos pneus 
aumenta a durabilidade.

Mentira - Os pneus novos não 
têm cera, mas sim uma camada 
de produto desmoldante, utilizado 
no processo de fabricação. O 
ideal, sempre ao se colocar novos 
pneus, é tomar um certo cuidado 
nos primeiros quilômetros, dei-
xando que essa fina superfície 
seja desgastada e a melhor ade-
rência do pneu entre em ação, 
antes de imprimir movimentos 
mais brusco de aceleração, frena-
gem e inclinação. Esse processo 
ocorre também em veículos com 
mais de duas rodas, porém eles 
são menos suscetíveis à perda de 
equilíbrio nessas condições.

7) Se um lado do pneu está 
mais gasto do que o outro, é 
melhor virá-los.

Mentira - Os pneus das motos 
sofrem desgaste irregular, pro-
vocado pelo estilo de pilotagem 
e, principalmente, pela condição 
do asfalto das estradas e das 
ruas. Os trajetos são feitos em 
superfícies levemente inclina-
das, que auxiliam no escoamen-
to de líquidos, principalmente 
água da chuva. Dessa forma, 
sempre há mais área de contato 
em um dos lados. Outro motivo 
fundamental para não virar os 
pneus é o sentido de utilização. 
Todos têm o sentido correto de 
giro para instalação, e a cons-
trução dos pneus leva isso em 
consideração. Ao rodar no senti-
do inverso, as fibras que formam 
o pneu podem se deformar e 
desgastar de forma incorreta a 
banda de rodagem, diminuindo 
consideravelmente a vida útil do 
produto e aumentando o risco 
de um acidente.

8) Usar pressão maior que o 
recomendado pelas fabricantes 
diminui o desgaste dos pneus.

Mentira - Todos os pneus são 
feitos para serem usados com 
determinada pressão. Nas ruas 

e estradas asfaltadas, princi-
palmente, a pressão ideal deve 
ser sempre respeitada para 
garantir o melhor funcionamento 
e maior durabilidade do pneu e 
estabilidade para a moto. Pneus 
com pressão maior funcionam 
de forma aquém do ideal, com-
prometendo a dirigibilidade e 
segurança da motocicleta. Isso 
acontece pelo fato de a área de 
contato com o solo ficar reduzi-
da, fazendo com que os pneus 
trabalhem com temperatura fora 

do ideal de utilização. Em situa-
ções fora-de-estrada, para pneus 
e motos específicos, diminuir a 
pressão pode auxiliar a tração 
em superfícies acidentadas com 
areia, lama e pedras. Mas ao 
retornar para o asfalto, o ideal é 
subir novamente a pressão para 
o recomendado no manual da 
fabricante.

por Aldo Tizzani, do “Mi-
nutoMotor” especial para a 

AutoMotrix

Acesse: www.correiodopapagaio.com.br/veículos

Fotos: Divulgação
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Explicitamente bruta

Versão Storm valoriza os 
aspectos mais off-road da 

Ford Ranger
Em meio à redução generali-

zada das vendas automotivas cau-
sada pela pandemia da Covid-19, 
as picapes estão fazendo bonito. 
Impulsionados pela boa fase do 
agronegócio de exportação – que 
aumentou sua lucratividade com 
a brutal elevação da cotação do 
dólar –, os utilitários com caçamba 
foram o segmento automotivo me-
nos impactado do Brasil nos meses 
de março, abril e maio. Um dos 
modelos que melhor aproveitaram 
essa tendência é a Ranger. Com as 
1.400 unidades vendidas em maio, 
a picape média da Ford atingiu a 
sua maior participação da história, 
de 24,2%. De quebra, superou as 
vendas da Chevrolet S10 – que 
teve 1.267 emplacamentos no 
mês passado – e assumiu a vice-
liderança do segmento, com uma 
diferença de apenas quarenta e 
quatro unidades em relação à líder 
Toyota Hilux. No ranking geral 
dos automóveis mais vendidos da 
indústria brasileira, o modelo da 
Ford ocupou em maio uma inédita 
décima terceira posição. Dentro da 
linha Ranger, a nova versão Storm, 
apresentada em abril – ou seja, em 
plena pandemia –, sintetiza bem as 
características mais valorizadas 
pelo consumidor da picape da Ford: 
motor a diesel de alta potência e tor-
que, chassi em longarina e tração 
4x4. Tudo isso com o singular estilo 
“duro na queda” inerente à configu-
ração Storm, utilizada há tempos 
na picape F-150 – o veículo mais 
vendido nos Estados Unidos.

A versão Storm – o termo em 
inglês significa tempestade – apare-
ceu inicialmente como conceito no 
Salão do Automóvel de São Paulo de 
2018. Em virtude da boa aceitação, 
foi desenvolvido especialmente para 
o mercado brasileiro, com produção 
na fábrica argentina de Pacheco, de 
onde vêm todas as outras Ranger. 
Com tração 4x4 com reduzida e 
diferencial traseiro blocante, a Storm 
se deriva da versão intermediária 
XLS 4x4 automática, mas traz sob 
o capô o motor Duratorq turbodiesel 
3.2 de cinco cilindros, o mais forte 
da linha, que rende 200 cavalos 
de potência e 47,9 kgfm de torque. 
Já a configuração XLS vem com o 
propulsor 2.2 turbodiesel de quatro 
cilindros, com 160 cavalos e 39,3 
kgfm. No Programa Brasileiro de 
Etiquetagem do Inmetro, a Ranger 
Storm 3.2 4x4 automática recebeu 
a pouco edificante nota D, tanto do 
geral quanto no segmento, com um 
consumo de 8,4 km/l na cidade e 
9,4 km/l na estrada. Além do motor 
mais “parrudo” da linha, a Storm 
“pegou emprestada” a suspensão 
mais robusta usada nas versões 
XLT e Limited.

Esteticamente, a característica 
mais evidente da versão aparece 
na grade, tomada por seis letras 
garrafais em preto fosco que for-
mam a palavra “storm”. Detalhes 
no mesmo tom “dark” substituem 
todos os cromados da carroceria e 
se espalham pelas carenagens dos 
espelhos, maçanetas, para-choque 
traseiro, estribos laterais e moldu-
ras das caixas de roda. Também em 
negro, o santoantônio “herdado” da 
Ranger FX4 norte-americana tem 
base estendida até a parte traseira 
e é fixado em pontos estruturais 
da caçamba. Os faróis trazem 
máscara negra, as lanternas têm 
capa fumê e faixas decorativas 
aparecem no capô e nas portas. 
No entanto, é nas rodas aro 17, 
também pintadas de preto fosco, 
que se encontra um dos maiores 
charmes da versão – os pneus Pi-
relli Scorpion AT Plus 265/65 R17, 
desenvolvidos especificamente 
para a Ranger. O pneu teve os 
ombros reforçados para aguentar 
o tranco no fora-de-estrada e para 
ganhar uma banda de rodagem 
com gomos autolimpantes. 

Por dentro, o acabamento dos 
bancos da Ranger Storm é em te-
cido preto e todos os plásticos são 
em negro. O sistema multimídia é 
o Sync 3 com tela de 8 polegadas, 
que traz os aplicativos Android Auto 
e Apple CarPlay conectados via 
cabo. A picape traz ar-condicionado 
automático duplo, controle de 
cruzeiro e volante multifuncional. 
O banco do motorista tem ajuste 
de altura, apoio lombar e apoio de 
braço. Em termos de segurança, 
os destaques são os sete airbags 
– frontais, laterais, de cortina e de 
joelhos –, controle de estabilidade 
e tração, controle automático de 
descida, sistema anticapotamento e 
controle adaptativo de carga.

A Storm tem preço sugerido de 

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

R$ 161.690, na cor sólida Vermelho 
Bari do modelo avaliado. A também 
sólida Branco Ártico acrescenta R$ 
800 e as cores Cinza Moscou (pe-
rolizada), Prata Geada (metálica), 
Preto Gales (perolizada), Vermelho 
Toscana (perolizada) ou Azul Belize 
(perolizada) aumentam a fatura em 
R$ 1.750. Está longe de ser um 
veículo barato, porém, o preço é 
bem competitivo, não apenas em 
relação à concorrência – modelos 
com equipamento similar são mais 
caros –, como também em relação 
ao restante da linha Ranger. A 
Storm custa R$ 4 mil a menos que 
a versão XLS 4x4 com motor 2.2 de 
160 cavalos automática. Ou ainda 
R$ 34 mil a menos que a XLT e 
R$ 44 mil abaixo da “top” Limited, 
ambas com o mesmo “powertrain” 
da Storm. A relação custo/benefício 
certamente transformou a Storm em 
uma “puxadora de vendas” da Ran-
ger – entretanto, a Ford considera tal 
informação estratégica e não divulga 
o “share” de suas versões. 

Experiência a bordo
Belo espécime

A Ranger é um veículo alto 
e um tanto difícil de se acessar, 
apesar do estribo lateral e das 
alças nas colunas dianteiras. Por 
dentro, tem dimensões generosas 
e bancos confortáveis. Os revesti-
mentos, todos em preto na versão 
Storm, conferem um bom aspecto 
ao habitáculo. Há muito plástico 
rígido, como é típico das picapes 
médias, e o estilo geral segue a 
tendência mais rústica, que valoriza 
a facilidade de uso. Não há fartura 
de porta-trecos na cabine, mas os 
que existem são funcionais. 

A versão Storm traz uma confi-
guração simplificada do tradicional 
multimídia Sync 3 com tela de 8 
polegadas, sem GPS interno – 
exibe somente uma bússola. Os 
aplicativos Android Auto e Apple 
CarPlay funcionam por cabo e o 
Bluetooth é de fácil conexão. O vo-
lante multifuncional tem comandos 
simples e as duas telas de LCD de 
4 polegadas, uma de cada lado do 
velocímetro, possibilitam navegar 
pelas diferentes funções. 

Impressões ao dirigir
Questão de ambiente

Nas ruas congestionadas das 
grandes cidades ou nos estacio-
namentos compactos dos shopping 
centers, a Ranger Storm parece um 
tanto deslocada. Seu jeito abruta-
lhado intimida os motoristas dos 
veículos em torno dela, que ten-
dem a abrir espaço e manter uma 
distância prudente. No entanto, ao 
contrário do que possa parecer, 
trata-se de um veículo dócil. A 
providencial câmera de ré e os 
sensores ajudam a dimensionar a 
volumosa traseira nas manobras de 
estacionamento. Já nas estradas, 
embora o motor turbodiesel de 200 
cavalos de potência e 47,9 kgfm 
de torque não seja tão elástico, o 
câmbio automático é eficiente na 
tarefa de manter as mais de duas 
toneladas de picape se movendo 
de forma “esperta” o tempo todo. 
As marchas são um tanto curtas, 
todavia, é possível de se recorrer às 
trocas manuais, feitas diretamente 
na alavanca. Na cidade ou na estra-
da, a Storm honra as boas tradições 
da Ranger e combina um bom nível 
de conforto com um comportamen-

to dinâmico vigoroso. 
Seja nas ruas ou nas pistas, 

o asfalto definitivamente não é o 
“habitat” da Storm. A versão vem 
com o mesmo ajuste de suspen-
são dos modelos XLT e Limited, 
mas traz rodas mais estreitas 
(aro 17) e pneus Pirelli Scorpion 
AT Plus, mais altos e com ca-
libragem menor que os 265/60 
R18 que “calçam” as versões 
mais caras da Ranger. Nos pisos 
lisos e regulares, a diferença nos 
pneus aumenta a rolagem lateral 
da carroceria da Storm nas cur-
vas rápidas e reduz um pouco a 
“sutileza” do rodar característico 
da Ranger. Contudo, permite à 
versão melhores performances 
em pisos maltratados e no off-
road. Na hora de encarar lama e 
buracos de verdade, uma arqui-
tetura com chassi em longarina 
como a da Ranger mostra o seu 
valor. As habilidades para superar 
os obstáculos se expressam em 
números – ângulos de ataque 
e de saída de 28 graus e de 26 
graus, altura livre para o solo de 
23,2 centímetros e capacidade de 
submersão de 80 centímetros. E a 
Storm também traz protetores de 
cárter e de tanque de combustível. 
Com o motor turbodiesel 3.2 litros 
que entrega todos os 47,9 kgfm 
já em 1.750 giros e os atributos 
como 4x4, reduzida e bloqueio de 
diferencial, basta saber usar os 
recursos – e também a prudência 
– para transpor sem sustos as 
crateras e os lamaçais.

por Luiz Humberto Montei-
ro Pereira - AutoMotrix

Ficha técnica
Ford Ranger Storm

Motor: a diesel, dianteiro, lon-
gitudinal, 3.198 cm³, cinco cilindros 
em linha, turbo, quatro válvulas 
por cilindro e sistema de abertura 
variável de válvulas. Injeção direta 
e acelerador eletrônico

Transmissão: automática com 6 
marchas à frente e uma a ré. Tração 
integral com reduzida. Oferece con-
trole de tração e bloqueio eletrônico 
do diferencial traseiro

Potência máxima: 200 cavalos 
a 3 mil rpm

Torque máximo: 47,9 kgfm de 
1.750 a 2.500 rpm

Suspensão: dianteira indepen-
dente com molas helicoidais e amor-
tecedores a gás. Traseira com eixo 
rígido, feixes de molas e amortece-
dores a gás. Barras estabilizadoras 
na frente e atrás. Oferece controle 
eletrônico de estabilidade

Pneus: 265/65 R17 Pirelli Scor-
pion AT Plus

Freios: discos ventilados na fren-
te e tambores atrás. ABS e EBD.

Carroceria: picape com carroce-
ria sobre chassi, com quatro portas 
e cinco lugares. Com 5,35 metros de 
comprimento, 1,86 metro de largura, 
1,82 metro de altura e 3,22 metros 
de distância de entre-eixos 

Peso: 2.230 kg
Capacidade da caçamba: 1.180 l
Tanque de combustível: 80 l
Produção: General Pacheco, 

Argentina
Preço: R$ 161.690, na cor 

sólida Vermelho Bari do modelo 
avaliado
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Cidades da região mantém o controle da 
disseminação do Covid-19 em seus territórios
Medidas de isolamento social, 

restrições de funcionamento 
do comércio, controle acesso 
às cidades e campanhas de 
conscientização tem produzido 
resultados positivos na região 
para controlar a disseminação do 
novo coronavírus. 

Andrelândia é um exemplo 
de cidade onde a pandemia está 
dentro do controle. Com mais 
de 12 mil habitantes, apresenta, 
segundo o boletim da Secretaria 
de Saúde do município,  15 casos 
confirmados do novo coronavírus. 
Adepta do Programa Minas Cons-
ciente, para a reabertura gradual 
e segura do comércio, a gestão 
municipal tem desenvolvido im-
portantes ações de prevenção e 
incentivo do isolamento social jun-
to com a população, a exemplo de 
programa de leitura com entrega 
de livros na casa das pessoas.

Entre essas ações está a 
distribuição de máscaras para 
as pessoas pelas ruas da cidade, 
desinfecção das vias públicas 
com mistura de água, cloro e 

hipoclorito de sódio. A solidarie-
dade também foi bem aceita por 
lá, com o recebimento de uma 
doação de R$ 7 mil do Sicoob 
Centro Sul Mineiro para o enfre-
tamento da doença. 

São Lourenço e Caxambu, 
cidades de destaques no turismo 
do Circuito das Águas e que pos-
suem um grande público flutuante 
de pessoas com residências nas 
cidades mineiras, Rio de Janeiro e 
São Paulo, apresentam óbitos, po-
rém a situação está sob controle.

Com 41 casos confirmados 
até a segunda-feira, 8, assim 
como Caxambu, São Lourenço 
registrou um óbito. O excesso de 
cuidado na cidade, que é referên-
cia para mais de 20 municípios 
na saúde pública, tem causado 
insatisfação de comerciantes e 
empresários com estabelecimen-
tos fechados e as restrições dos 
que já puderam abrir.

Também adepta do Minas 
Consciente, São Lourenço, além 
das restrições do comércio man-
tém suas fronteiras fechadas para 

os turismo de lazer, assim como 
toda a capacidade instalada para 
receber turista. O parque hoteleiro, 
que é o segundo maior do estado 
está com as portas fechadas, 
podendo abrir somente para os 
hóspedes que vem para o turismo 
de negócios e seguindo protocolos 
sanitários rígidos. O Parque das 
Águas permanecesse fechado 
sem previsão para reabertura. Os 
balões não mais colorem os céus 
da cidade e todos os outros atra-
tivos esperam pela passagem da 
pandemia o mais breve possível.

A solidariedade também se 
faz presente entre os municípios. 
Soledade de Minas, vizinha a São 
Lourenço não possui registros 
da doença, mas estendeu a mão 
para sua irmã das águas.  Em 
uma parceria firmada entre os 
gestores, Soledade ajuda o con-
trole da entrada de São Lourenço 
com servidores. 

Caxambu, com 12 casos re-
gistrados e um óbito segue com 
os cuidados necessários e a par-
cimônia com a reabertura da sua 

economia. O Parque das Águas, 
gerido pelo Governo do Estado, 
reabriu suas portas, mas não 
para passeio ou lazer. A popu-
lação pode entrar somente para 
buscar a água e assim mesmo 
deve seguir as regras para evitar 
a disseminação da Covid-19.  

Carmo de Minas, por exem-
plo, apresenta apenas um caso 
confirmado de Covid-19 no mu-
nicípio. A pequena Arantina, 
entre seus 2.823 munícipes, três 
testaram positivo para o coro-
navírus. Bom Jardim de Minas, 
São Vicente de Minas e Liber-
dade seguem fora do Boletim 
Epidemiológico da Secretaria de 
Saúde de Minas Gerais por não 
possuírem casos.    

Independente dos números, a 
população deve ter nos cuidados 
preventivos uma rotina. Usar 
a máscara, higienizar as mãos 
com frequência, manter o dis-
tanciamento social, se possível, 
evitar aglomerações, apertos de 
mãos e abraços. A luta contra o 
coronavírus é todos.  

Na segunda-feira do dia, Dia 
Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, São 
Vicente de Minas intensificou uma 
ação especial no município.

O trabalho é feito por uma 
equipe do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS), em 
conjunto com o Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e com o 
Conselho Tutelar.

O objetivo é observar se exis-
tem sinais de situações de abuso 
e/ou exploração sexual contra 
menores para adotar medidas 
práticas de prevenção e de com-
bate a essas práticas. 

O grupo também conversa 
com a população, orientando 
sobre o trabalho e a respeito das 
providências que podem ser to-
madas pela própria vizinhança ao 
observar essas situações, como 
a denúncia anônima.

A agência do Sicoob de An-
drelândia fez a doação de R$ 
7.139,20 (sete mil, cento e trinta 
e nove reais e vinte centavos) 
para a compra de Equipamentos 
Individuais de Proteção (EPI’s) 
para combater o Covid-19. Do 
total, quase R$ 2 mil serão des-
tinados para o Asilo São José. O 
restante será direcionado para 
o Hospital Municipal Dr. José 
Gustavo Alves.  

A entrega simbólica do che-
que aconteceu nessa terça-feira 
(02 de junho) no Hospital Muni-
cipal e contou com a presença 
do Diretor Executivo do Sicoob 
Centro Sul Mineiro, Ricardo Fide-
lis; a gerente da agência de An-
drelândia Amanda Vasconcelos; 
a funcionária Marília Nogueira; 
a Enfermeira Chefe do Asilo São 
José, Roberta Maria Campos; o 
Diretor Técnico do Caps de An-
drelândia, Carlos José Luciano 
de Souza; a Diretora do Hospital 
Municipal; a Secretária Municipal 
de Saúde e o Prefeito Municipal.

De acordo com o Diretor Exe-

As denúncias podem ser 
feitas pelo Disque 100, ao CRAS 
ou ao Conselho Tutelar.

Em razão da pandemia pro-
vocada pelo novo coronavírus, 
a permanência de crianças e 
de adolescentes dentro de casa 
aumenta o risco da ocorrência 
desse tipo de crime. 

Neste ano, o 18 de maio 
marca também os 20 anos da Lei 
Federal 9.970/2000, que instituiu 
como crime a violência sexual 
contra crianças e adolescentes.

“É extremamente importante 
que a gente proteja nossas crian-
ças e adolescentes contra qualquer 
tipo de violência, principalmente o 
abuso e a exploração sexual, ainda 
mais neste período de isolamento 
social. Toda a sociedade deve se 
unir para combater essas situa-
ções”, ressalta o prefeito Lili.

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

cutivo, foram doados R$ 109 mil 
para as 10 cidades pertencentes 
ao Sicoob Centro Sul Mineiro. “A 
divisão do valor foi proporcional 
ao número de associados de cada 
agência”, explicou Ricardo.

O Diretor ainda destacou 
que o que Sicoob é um sistema 
de cooperativas de crédito. “Um 
dos princípios do cooperativismo 
é atender as necessidades da co-
munidade, por isso ficamos muito 
felizes em fazer a nossa parte”.

Visita ao Hospital
Após a entrega simbólica 

do cheque, os funcionários do 
Sicoob visitaram as instalações 
do Hospital Municipal e conhe-
ceram o trabalho desenvolvido 
na Unidade de Saúde, inclusive 
o terceiro bloco separado para 
atender os pacientes com quadro 
de problemas respiratórios e pos-
síveis casos de Covid-19. “Estou 
impressionado com o Hospital 
Municipal. Tudo muito bem orga-
nizado e estruturado,” ressaltou o 
Diretor Executivo do Siccob.

São Vicente de Minas 
busca combater abuso 

sexual contra crianças e 
adolescentes

Sicoob de Andrelândia 
faz doação para 

combate ao Covid-19

Funcionários da Prefeitura de 
Andrelândia distribuem máscaras 

para a população
Os funcionários do Centro 

de Fisioterapia e do Programa 
Andrelândia Saudável distribuí-
ram máscaras de tecido para a 
população de Andrelândia.

A ação aconteceu no mês de 
maio em diversas ruas da cidade, 
principalmente nos locais com 
maior concentração de pessoas, 
como filas de supermercados, de 
bancos e da lotérica.

A principal recomendação é 
para que as pessoas evitem sair 
de casa, mas, se precisar sair que 
utilizem a máscara.

Andrelândia adotou o uso 

obrigatório de máscara a partir 
do dia 1º de maio, através do 
Decreto 082, considerando entre 
outras justificativas que o uso de 
máscaras por toda a população 
foi reconhecido pelo Ministério da 
Saúde como método eficaz para 
prevenção do Coronavírus.

O Decreto abrange todas as 
pessoas no âmbito do município 
de Andrelândia. Sendo que a po-
pulação deve usar as máscaras 
em todos os espaços públicos, no 
transporte coletivo e em estabe-
lecimentos públicos, comerciais 
e industriais.

Deputado Federal Dr. Frederico visita 
Hospital Municipal de Andrelândia

O médico oncologista e 
Deputado Federal Dr. Frederico 
visitou o Hospital Municipal de 
Andrelândia nessa terça-feira 
(26 de maio). O médico que está 
na coordenação do Combate ao 
Covid-19 em São João del-Rei 
veio conhecer as instalações do 
Hospital e sugerir estratégias 
no combate a esta pandemia. “A 
convite do Prefeito Municipal e 
do Dr. João Ricardo estou aqui 
para apresentar o trabalho que 
estamos fazendo em São João 
e ajudar o município no que for 
preciso”, relata.

Dr. Frederico - acompanha-
do da Secretária de Saúde, do 
Diretor Clínico do Hospital, da 
Diretora do Hospital e do Prefeito 
Municipal - conheceu o trabalho 
que está sendo realizado em 
Andrelândia no combate ao 
Covid-19. “Vocês estão realizan-
do um trabalho excelente neste 
Hospital. Estou encantado com 
a estrutura deste o prédio, a 
organização dos atendimentos. 
E posso afirmar que o trabalho 
inicial para conter o avanço do 
Coronavírus está sendo realiza-
do de maneira apropriada”.

TESTAGEM
O médico ficou surpreendido 

com a quantidade de testes de 
Covid-19 que estão sendo rea-
lizados em Andrelândia. “Vocês 
estão fazendo um número muito 
grande de testes. Superior aos 
do Estado e do Brasil. Com 
isso, o número de positivos será 
maior que de outros municípios. 
Portanto isso faz com que a 
doença seja detectada bem no 
início, evitando maiores compli-
cações da doença”.

Sobre a pós-pandemia o De-
putado se diz muito preocupado 
com as consequências que o país 
enfrentará. Porém o parlamentar 
acredita que Andrelândia está 
bem preparada para este futuro. 
“Ao conhecer o trabalho realizado 
pela Administração Municipal e 
ver o planejamento que o muni-
cípio tem para o momento atual 
e o futuro, acredito que Andre-
lândia estará muito melhor que 
as demais cidades. Afinal uma 
reserva financeira é essencial 
para a pós-pandemia”.

VAGAS DE UTI
Um compromisso assumido 

pelo Deputado Federal foi a oferta 
de vagas de UTI no município e 
São João del-Rei, caso os pos-
síveis pacientes de Andrelândia 
não consigam de imediato uma 
vaga em Juiz de Fora, cidade 
sede da nossa macrorregional 
de Saúde. “São João del-Rei 
atualmente possui uma estrutura 
muita boa de UTI’s para os casos 
de Covid-19. Então me compro-
meto, a ofertar vagas de UTI para 
os andrelandenses, caso não 
consigam em Juiz de Fora”.

PARCERIAS
O Deputado Federal se com-

prometeu a ajudar Andrelândia 
não só no combate ao Covid-19, 
como em obter verbas para o 
município. “Estou impressionado 
com a Administração Municipal e 
com a organização de Andrelân-
dia para o enfretamento a esta 
pandemia. Por isso, afirmo que 
estamos à disposição para ajudar 
Andrelândia no que for preciso, 
inclusive em angariar verbas do 
Governo Federal para a cidade”.

Dinheiro será distribuído para o Hospital Muni-
cipal e o Asilo São José para compra de EPI’s

Parceria com o Tribunal de 
Justiça e aquisição de equi-
pamentos pela Sejusp estão 
possibilitando a realização de 
audiências a distância neste 
período de distanciamento 
social. Todas as oito unidades 
prisionais da região estão ap-
tas ao procedimento

Na 17ª Região Integrada 
de Segurança Pública, seis 
presídios estão realizando au-
diências judiciais por videocon-
ferência a fim de não paralisar 
os andamentos processuais. 
Até o momento já foram reali-
zadas mais de 60 audiências a 
distância nas unidades prisio-
nais da região. Em todo o Es-
tado, já foram realizadas mais 
de 600 videoconferências nas 
salas montadas no interior dos 
estabelecimentos prisionais 
administrados pela Secretaria 
de Estado de Justiça e Se-
gurança Pública (Sejusp). A 
intenção é que a experiência 
seja contínua no período pós 
isolamento, contribuindo e 
somando esforços com a exe-
cução penal.

As unidades prisionais de 
Caxambu, Itajubá, Ouro Fino, 
Pouso Alegre, Santa Rita do 
Sapucaí e São Lourenço já 
realizam as audiências a dis-
tância. Em Baependi e Extre-
ma, as unidades estão aptas, 
com tudo pronto, aguardando 
apenas os agendamentos 
judiciais. Para que o projeto 
das videoconferências judiciais 

aconteça, além de contar com 
o apoio e suporte dos juízes 
das Varas de Execução, o 
Governo de Minas distribuiu 
208 kits que incluem compu-
tadores, modem e webcams 
para presídios, penitenciárias 
e centros socioeducativos.

O investimento, da ordem 
de R$ 2,5 milhões, é mais 
uma ação da Sejusp para 
enfrentar a pandemia e conter 
a disseminação da Covid-19 
nos estabelecimentos penais 
e de reeducação para jovens 
em cumprimento de medida 
de internação. O esforço de 
várias áreas – informática, 
logística, custódia e ressocia-
lização – foi necessário para 
que o projeto pudesse ser 
aplicado em todo o Estado.

Abraços virtuais
O mesmo equipamento dis-

tribuído em todo o Estado para 
realizar as audiências de custó-
dia estão sendo utilizados para 
aproximar aqueles que estão 
privados de liberdade dos seus 
familiares. Com a suspensão 
das visitas no sistema prisional 
em função da pandemia, os 
computadores são aliados para 
receber o carinho dos familia-
res. Na 17ª Risp o Presídio de 
São Lourenço já realiza visitas 
virtuais por meio do projeto “A 
esperança vem de casa”. O 
resultado deste projeto é aca-
lento nos corações de quem dá 
e recebe as notícias.

Unidades prisionais 
da região realizam 

audiências e visitas 
por vídeoconferência

O presídio de São Lourenço já conta com 
os equipamentos que permitem a conti-
nuidade dos andamentos processuais

Prefeito Cacau, Deputado Dr Frederico, secretários e acessores 
em visita ao hospital
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Lar Santo Antônio de Aiuruoca precisa 
de doações de toda a sociedade

A pandemia do novo coro-
navírus, o Covid-19, tem cau-
sado um prejuízo econômico 
para empresas, governos, 
famílias e entidades em geral 
por causa da necessidade de 
isolamento social. Com o Lar 
Santo Antônio, de Aiuruoca, 
que abriga 56 idosos de toda 
região, não foi diferente.

Em função da pandemia 
e da queda na arrecadação 
de recursos financeiros, o Lar 
precisa da ajuda de toda a 
sociedade para arcar com os 
medicamentos dos idosos não 
fornecidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

De acordo com a nutricio-
nista que cuida dos idosos e 
uma das três voluntárias da 
campanha, Celiane Maciel Car-
mo, o foco da campanha está 
na arrecadação de recursos 
financeiros para que a conta 
da farmácia seja paga. “Fora 
os medicamentos fornecidos 
pelo SUS, gastamos mensal-
mente entre R$ 5 mil e R$ 7 
mil com farmácia. Somente 
com fraldas, o gasto varia entre 
R$ 3 mil e R$ 4 mil por mês”, 
contabilizou a voluntária. 

“Quem não puder nos aju-
dar com dinheiro, aceitamos 
qualquer tipo de doações. 
Elas são sempre bem vindas”, 
disse Celiane. 

Com a ausência das visitas 
e a impossibilidade de fazer 
ações que permitem a arreca-
dação de recursos, a exemplo 
da tradicional festa realizada 
em julho, o asilo perdeu cerca 
de 30% das suas receitas.     

“O Lar Santo Antônio é 
custeado com a aposentadoria 
dos idosos, doações dos fami-
liares e a tradicional festa que 
realizamos em julho. As duas 
últimas formas de arrecadação 
de receitas diminuíram por 
causa da pandemia. As visitas 
foram proibidas para proteger 
os idosos de uma possível 
contaminação pelo coronavírus 
e a festa não pode ser realiza-
da porque gera aglomeração”, 
explicou Celiane. 

O diretor-presidente do Jor-
nal Correio do Papagaio, Márcio 
Muniz, destaca a importância da 
colaboração das pessoas neste 
momento. “O Lar Santo Antônio 
existe há 30 anos e tem um 
importante papel, não só para a 
sociedade aiuruocana, mas para 
toda a região. É uma entidade 
transparente nas suas ações e 
é dever de todos nós contribuir 
com esse importante trabalho 
realizado. Por isso, o Jornal Cor-

reio do Papagaio abraçou essa 
causa”, destacou Muniz.

Prestação de contas
e doações

A transparência nas ações 
do Lar São Francisco já tem 
surtido efeito positivo para que 
a campanha ganhe impulso nas 
redes sociais da internet. Com 
a prestação de contas e o mo-
vimento feito por meio do Face-
book (Facebook.com/Lar-San-
to-Antônio-161582454487014) 
e Instagram (Instagram.com/
ajudeolarsantoantonio) a cam-
panha tem ganhado o apoio da 
população com compartilha-
mento da causa com amigos. 
A prestação de contas dos 
recursos financeiros e materiais 
arrecadados terá publicidade 
nas redes sociais do lar e no 
jornal Correio do Papagaio. 

As doações podem ser fei-
tas através do site https://ben-
feitoria.com/ajudeolarsantoan-
tonio ou diretamente na conta 
bancária no Banco Bradesco da 
entidade através de depósitos 
ou transferência. 

Associação Comunitária do 
Movimento Familiar Cristão

Conta C/C: 3873-3
Agência: 571
Banco: 237
CNPJ: 19090034/0001-42
O Lar Santo Antônio

Lar Santo Antônio é uma 
instituição sem fins lucrativos 
que há mais de 30 anos presta 
serviços a pessoas idosas ca-
rentes de Aiuruoca e cidades 
vizinhas no sul de Minas Gerais, 
como São Lourenço, Serranos, 
Seritinga, Baependi, Carvalhos 

Devido à pandemia do novo coronavírus o lar 
perdeu parte das suas receitas

e Alagoa. Independente de 
credo, raça, cor, o Lar as am-
para moral e materialmente, em 
regime integral prestando-lhes 
assistência e amparo. 

A Entidade conta com vin-
te e um funcionários, sendo 
coordenação, enfermagem, 

cozinheiras, cuidadores, la-
vanderia, trabalhando sempre 
no vermelho, mas sempre com 
ajuda da comunidade e pesso-
as bondosas que lutam no dia a 
dia para que se cumpra o objeto 
social da associação.
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Reunião entre prefeitura e 
setor hoteleiro trata sobre a 

flexibilização na área

Projeto de combate à violência doméstica em 
São Lourenço prevê a criação de Comissão 
Municipal e de programa de enfrentamento

Escolas de dança apostam em aulas 
online e na união entre elas para 

superar crise do Covid-19

www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco

São Lourenço

Após o Governo de Minas, atra-
vés do Programa Minas Consciente, 
ter estipulado o segmento de hotéis 
e pousadas como serviços essen-
ciais, e ter transferido este setor 
para a “Onda Verde” do programa, a 
prefeitura propôs uma reunião entre 
a Secretaria de Turismo, Vigilância 
Sanitária e os proprietários de ho-
téis e pousadas de São Lourenço 
para tratar sobre o funcionamento 
desta flexibilização.

O encontro, que aconteceu no 
Hotel Brasil, abordou as normas 
sanitárias e o funcionamento destes 
estabelecimentos após a decisão 
do Governo Estadual. A reunião 
contou com a participação de apro-
ximadamente 30 representantes de 
hotéis e pousadas, onde puderam 
esclarecer suas dúvidas quanto 
à contaminação do COVID-19 e 
o cenário da doença no município.

O Secretário de Saúde, Everton 
Andrade, abriu a reunião e trouxe 
gráficos estatísticos sobre a situa-
ção da contaminação do Coronaví-
rus em São Lourenço, comparada 
aos estados de Minas, São Paulo 
e Rio de Janeiro, e com o cenário 
nacional, concluindo que a situação 
do Município ainda está dentro de 
uma expectativa controlada.

Explicou também sobre a ca-
pacidade da cidade de absorver 
os casos graves de São Lourenço 
e região, levando em consideração 
que a cidade é um polo microrregio-
nal de saúde pública e atende cerca 
de 260 mil pessoas.

O Gerente da Vigilância Sa-
nitária, Ricardo Silveira, explicou 
ponto a ponto o protocolo de sa-
nitização dos estabelecimentos. 
Os hotéis e pousadas da cidade 
poderão atender apenas a pro-
fissionais que estejam a trabalho, 
como representantes comerciais 
e técnicos em manutenção que 
precisem ficar na cidade para 
cumprirem seus trabalhos. Além 
disso, o funcionamento do esta-
belecimento foi limitado a 30% de 
sua capacidade de hospedagem, 
a fim de evitar aglomerações nas 
áreas de convivência social.

selo “Limpo & Seguro”, que está 
sendo desenvolvido junto ao Cir-
cuito das Águas, para recomendar 
protocolos sanitários aos estabe-
lecimentos.

Dessa forma, após ouvir suges-
tões e debater as ideias propostas, 
a Prefeitura irá publicar um Decreto 
oficializando tais recomendações, 
levando sempre em conta a preo-

cupação do Município com a saúde 
da população. Esse avanço na 
economia se dá graças as medidas 
de prevenção que estão sendo to-
madas desde o início da pandemia, 
por isso, para evitar que haja um 
retrocesso, as exigências sanitárias 
e as medidas de precaução devem 
ser sempre priorizadas por todos os 
setores da economia.

Entre os assuntos da reunião estavam os pro-
tocolos sanitários para reabertura do hotéis

Neste momento, os hotéis e 
pousadas estão impedidos de rece-
berem hóspedes para turismo. Haja 
visto que, segundo informações da 
própria rede hoteleira, cerca de 70% 
dos turistas são provenientes de São 
Paulo e do Rio de Janeiro, áreas com 
uma contaminação de 400% acima 
do estado de Minas Gerais.

A Secretária de Turismo, Jo-
ana Maria Coelho, apresentou 
informações sobre as ações da 
Secretaria de Turismo durante 
a pandemia e explicou sobre a 
campanha “São Lourenço para 
conhecer e amar”, que foi recém 
lançada em parceria com o São 
Lourenço Convention & Visitors 
Bureau, Associação Comercial, 
CDL, Sindicomércio e Sindhotéis. 
A campanha tem o intuito de pro-
mover a cidade neste momento 
de crise, com o intuito de gerar 
engajamento para quando a ci-
dade voltar a receber os turistas. 
Falou também sobre a pesquisa 
de intenção do visitante em vir 
para São Lourenço durante os 
próximos 12 meses e sobre o 

Está em análise na Câmara de 
São Lourenço a criação do “Projeto 
Municipal de Prevenção à Violência 
Doméstica”, que prevê o desenvol-
vimento de ações e programas vol-
tados a mulheres que são vítimas 
desse tipo de crime e também a 
busca de alternativas para a re-
solução de problemas e conflitos 
familiares por meio de parcerias 
com órgãos governamentais, como 
o Ministério Público. O texto foi 
lido nesta segunda-feira (01º/06), 
durante sessão ordinária.

As diretrizes compreendem 
a prevenção às violências física, 
psicológica, sexual, moral e patri-
monial; a divulgação de serviços de 
proteção às vítimas e responsabili-
zação dos autores; a promoção de 
acolhimento humanizado e orienta-
ção das mulheres agredidas para 
encaminhamento a atendimento 
especializado quando necessário.

O projeto, de autoria do vere-
ador Ricardo de Mattos (PSDB), 
também institui o Programa Mu-
lheres Empoderadas, que trata da 
reflexão do problema objetivando 
a redução de casos na cidade 
com o envolvimento da sociedade 

civil e conscientização dos autores 
selecionados pelas Polícias Militar 
e Civil por meio de discussões 
em grupo, palestras, orientações, 
assistência social e trabalho psi-
cossocial.

Outra previsão é a criação da Co-
missão Municipal de Enfrentamento 
à Violência Sexual e Doméstica, 
composto por representantes das 
Secretarias de Saúde, Educação e 
Desenvolvimento Social, Centro de 
Atenção Psicossocial da Infância 
e do Adolescente, Atenção Básica, 
Conselho Tutelar, Polícias Militar e 
Civil, Ministério Público, Poder Ju-
diciário e Hospital/Pronto Socorro. 
A matéria entrará em votação após 
receber os pareceres das Comissões 
de Legislação, Justiça e Redação 
Final e de Assistência Social, Direitos 
Humanos e de Saúde.

Também entrou em pauta o pro-
jeto 2992/2020, do vereador Orlan-
do da Silva Gomes (CIDADANIA), 
que determina a divulgação das 
despesas e atos administrativos do 
município no combate à pandemia 
causada pelo novo coronavírus. 
Segundo o documento, as informa-
ções devem ser retroativas ao início 

da decretação de calamidade públi-
ca de saúde e a publicação tem ser 
feita “de forma clara, objetiva e em 
linguagem escrita e gráficos de fácil 
compreensão…”.

Ordem do Dia

A Câmara rejeitou o veto da 
Prefeitura ao projeto de lei com-
plementar 74/2020, que autoriza a 
concessão de direito de uso de bem 
público de 7.097 metros quadrados 
do Parque Municipal Ilha Antônio 
Dutra. O texto prevê que o local seja 
destinado à realização de atividades 
esportivas e de entretenimento por 
meio de um Acordo de Cooperação 
Técnico com prazo de 20 anos e 
possibilidade de prorrogação por 
igual período, uma única vez.

O projeto foi enviado pela Pre-
feitura e estava em tramitação na 
Câmara desde o início do ano. A 
concessão seria feita ao São Lou-
renço Rugby, mas após a matéria 
ser analisada pelas comissões da 
Casa Legislativa, a aprovação foi 
feita com emenda substitutiva de 
adequação ao Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade 

Civil (Lei Federal 3019), o qual 
determina, por exemplo, a reali-
zação de um chamamento público 
e a apresentação de um plano de 
execução das atividades propostas 
pelas entidades, assim como a 
prestação de contas por parte das 
mesmas.

Como o veto foi total, o Poder 
Executivo tem até 48 horas para 
promulgar o texto da forma que 
ele foi aprovado na Câmara. Caso 
isso não aconteça, a publicação 
tem que ser feita pela Casa Legis-
lativa. Segundo o projeto 74/2019, 
deverá ser construído um Centro 
de Excelência Esportiva voltado ao 
treinamento de atletas, com espaço 
social, pista, academia, refeitório e 
auditório. O trabalho deverá possuir 
caráter social, sem cobrança dos 
alunos. Toda a obra e os custos 
envolvidos são de responsabilida-
de da organização da sociedade 
civil, que terá o dever de respeitar 
as edificações já existentes na 
Ilha Antônio Dutra.  A implantação 
deverá ser efetuada no prazo 
máximo de dois anos, contados a 
partir da assinatura do Acordo de 
Cooperação.

A pandemia do novo coronavírus, 
o Covid-19, e os impactos econômi-
cos trazidos por ela tem feito com que 
muitas empresas se reinventassem 
para não fechar as portas. Com as 
academias, sejam elas de ginástica 
ou dança, não foi diferente.

As academias e escolas de 
dança, em Minas Gerais, foram 
fechadas para evitar a dissemina-
ção do vírus, mas nem todas para-
lisaram as atividades, mesmo não 
trabalhando presencialmente. Esse 
foi o caso da Vitrine da Dança Deise 
Dutra, de São Lourenço, que está 
há mais de 30 anos no mercado e 
é a mais antiga da cidade. 

Além de dar continuidade aos 
cursos que formam bailarinos, a 
escola não se esqueceu de manter 
o relacionamento com os alunos e 
famílias das três cidades onde atua: 
São Lourenço, Lambari e Cristina.

As ações vão desde as aulas 
normais que os alunos teriam pre-
sencialmente e agora tem online 
até festivais e concursos realizados 
pela rede mundial de computa-
dores, mas com cada um em sua 
casa. “Além de conseguirmos 
manter a continuidade do nosso 
trabalho, proporcionamos momen-
tos de lazer para os alunos que 
estão em isolamento social. Desde 
o fechamento das escolas, muitas 
crianças deixaram de ter o contato 
com os coleguinhas, mas nós dei-
xamos esse contato se perder entre 
os alunos da Vitrine da Dança, pois 
nossas aulas são ao vivo por meio 
de aplicativos de vídeo conferên-
cia”, explicou Deise Dutra, diretora 
da Vitrine da Dança.

“Muitas salas, garagens, quin-
tais e quartos das casas dos alunos 
viraram sala de aula de ballet e 

cadeiras se tornaram a barra para 
a prática dos exercícios passados 
na aula online e tudo monitorado 
pelos professores durante o horário 
das aulas. É a vontade de dançar 
e a paixão pela dança que sempre 
falam mais alto”, complementou.

A diretora ainda conta que os 
festivais e as atividades extras 
envolvem as famílias dos alunos. 
“No dia das mães, por exemplo, 
propomos um desafio onde os 
filhos deveriam dar aulas para as 
mamães. Proporcionamos diversão 
e distração para eles nesse período 
de quarentena, contribuindo ainda 
mais para o fortalecimento dos laços 
familiares”, destacou a diretora.

Mesmo sem previsão de retorno 
às atividades presenciais e com sua 
sede fechada, a Vitrine da Dança já 
prepara a volta das atividades. “Há 
mais de um mês já estamos prepa-

rando nossa volta. Escolas de dança 
de todo o país se uniram em torno 
da causa da dança, onde trocamos 
experiências e realizamos ações 
conjuntas para nos fortalecer. Há 
cidades em que as escolas de dança 
já foram autorizadas a funcionar e a 
experiência delas vai nos ensinar a 
ter um retorno com segurança para 
evitar a transmissão do coronaví-
rus”, explicou Deise.

Segundo a diretora, a união 
vai além da troca de experiência. 
“Professores de dança de diversas 
localidades do país participam das 
nossas aulas e nós das deles. Ou-
tras academias mostram as expe-
riências bem sucedidas na gestão 
da escola. São academias grandes 
ensinando as pequenas a como 
fazer o pequeno negócio prosperar 
com cursos gratuitos e preços bas-
tante acessíveis”, disse.

Os alunos fazem aulas online através de aplicativo de videocon-
ferência interagindo com o professor


