
Correio do Papagaio :: Pág 1Sexta-feira, 09 de Outubro de 2020

Outubro Rosa: câncer de mama 
também afeta cães e gatos

 Páginas 02  

Contações: Um Projeto de Estórias 
Itinerantes em Andrelândia

 Páginas 09 

Confira os candidatos das Eleições 
2020 para o cargo de Prefeito da 

Região
  Páginas 04 e 05 

Diretor Presidente: Lucas Da Cunha Muniz jornalcp@correiodopapagaio.com.br

Sexta - Feira, 09 de Outubro de 2020

Circulação Bisemanal

ANO XXVIII - Nº 1481 Telefone: 35 3332-1008

  Página 10

Já pensou em viajar e 
visitar São Lourenço

Foto: São Lourenço C&VB
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Discutir os anseios da socie-
dade frente ao papel da Ciência 
e da Religião no contexto da 
pandemia da Covid-19 é o que 
será debatido por cientistas e 
religiosos durante a live dos 20 
anos do Fórum Mundial Espírito 
e Ciência (FMEC), da LBV, sob o 
tema “Ciência e Fé promovendo 
Esperança para vencer a pande-
mia do novo coronavírus”, que 
ocorrerá nos próximos dias 19 e 
20 de outubro, às 19h30.

O encontro realizado pela 
Legião da Boa Vontade desde 
outubro de 2000, visa promover 
um debate amplo e fraterno acer-
ca dos estudos sobre o papel da 
religiosidade no enfrentamento 
do luto e dos desafios causados 
pela pandemia. A edição deste 
ano terá a participação dos se-
guintes palestrantes: 

- Kenneth Pargament, psicó-
logo clínico e professor emérito 
de Psicologia na Universidade 
Estadual de Bowling Green, em 
Ohio, EUA e uma das maiores 
autoridades do mundo no estudo 
sobre a relação entre Religião e 
Saúde Mental.

- Patrick Drouot, físico e pes-
quisador francês, doutor pela 
Universidade de Columbia, em 
Nova York, EUA e é considerado 
um dos principais cientistas estu-
diosos de conteúdos espirituais 
do mundo.

- Ester Sabino, imunologista 
brasileira que coordenou a pri-
meira equipe no mundo a realizar 
o sequenciamento do genoma 
do novo coronavírus, em março 
de 2020.

- Émerson Damásio, ministro-
pregador da Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito Santo, sendo 
também seu diretor-administrati-
vo no Brasil e no exterior. 

- Egbon mi Conceição Reis 
d’Ogún, sacerdotisa das tradições 
de matriz africana. Coordenadora 
estadual do Instituto Nacional de 
Tradição e Cultura Afro-Brasileira 

“Ciência e Fé promovendo 
Esperança para vencer a 

pandemia do novo coronavírus” 

(Intecab-SP).
- Alexander Moreira-Almeida, 

professor de Psiquiatria da Uni-
versidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), fundador e diretor 
do Núcleo de Pesquisa em Espi-
ritualidade e Saúde (Nupes). 

- Marta Helena de Freitas, 
doutora em Psicologia pela Uni-
versidade de Brasília (UnB) e pro-
fessora adjunta da Universidade 
Católica de Brasília (UCB).

- Mario Peres, médico e neu-
rologista, é pesquisador sênior do 
Hospital Israelita Albert Einstein.

- Ricardo Mário Gonçalves, 
monge budista da Verdadeira 
Escola da Terra Pura.

- José Luiz Goldfarb, doutor 
em História da Ciência pela Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
professor da Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC-SP) e editor 
da Educ (Editora da PUC-SP). 

Outras informações podem 
ser obtidas via e-mail forumespi-
ritoeciencia@lbv.org.br. 
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Explicando as parábolas de Jesus: 
O administrador desonesto

A parábola do administrador 
desonesto ou infiel nos traz en-
sinos interessantes. Em minha 
opinião é uma das parábolas 
mais difíceis de compreensão, 
principalmente quando obser-
vamos os últimos versos dela, 
pois trazem lições profundas, 
mas com certa dificuldade de 
compreensão, o que exige do 
estudante da Bíblia um bom 
esforço nos estudos.

Onde está a parábola do 
administrador desonesto?

Esta parábola está localiza-
da no livro de Lucas 16.1-9.

Resumo da parábola do 
administrador desonesto

Um homem rico tinha um 
administrador que foi denun-
ciado devido suas ações de 
corrupção na administração dos 
bens de seu patrão. Diante da 
denúncia, o patrão rico chama 
o administrador para prestar 
esclarecimentos. As denúncias 
parecem tão graves que o pa-
trão não mais tem confiança nos 
trabalhos do administrador.

O administrador descoberto 
em suas corrupções, longe de 
assumir seu erro, trama uma 
estratégia corrupta para que, de-
pois da demissão, tivesse apoio 
e fosse recebido de forma posi-
tiva pelas pessoas com quem 
fazia negócios. A estratégia era 
a seguinte: chamar aqueles 
que deviam ao patrão e abater 
parte da dívida indevidamente. 
Quem devia 100 cados de azeite 
(equivalente a 3400 litros), com 
o corte corrupto, poderia pagar 
só metade, pois o administrador 
desonesto faria novo documento 
de dívida. E assim fez com os 
devedores, diminuindo a dívida 
deles para alcançar o simpatia 
deles e auferir, depois, alguma 
vantagem.

Na sequência da parábola 
temos um elogio surpreendente 
que entenderemos a seguir 
nos ensinos dessa parábola: “E 
elogiou o senhor o administrador 
infiel porque se houvera atila-
damente, porque os filhos do 
mundo são mais hábeis na sua 
própria geração do que os filhos 
da luz” (Lucas 16:8).

Ensinos da parábola do ad-
ministrador desonesto:

(1) O primeiro ensino é o 
entendimento do que significa 
esse elogio no verso 8. Pode-
mos perceber primeiramente 
que o patrão não aprovava a 
atitude de corrupção do admi-
nistrador infiel. Isso vemos em 
Lucas 16:2, que diz: “Então, 
mandando-o chamar, lhe dis-
se: Que é isto que ouço a teu 
respeito? Presta contas da tua 
administração, porque já não 
podes mais continuar nela”. O 
elogio se dá (não pelo patrão 
concordar com a corrupção), 
mas sim porque o patrão não 
teve como negar que o admi-
nistrador foi muito esperto. Já 
que as notas promissórias das 
dívidas foram mudadas e as 
antigas possivelmente destruí-
das, o dono não teria mais como 
saber, de fato, quais eram as 
dívidas originais das pessoas. 
Ou seja, esse administrador 
infiel deu um golpe de mestre! 
A palavra “atiladamente” citada 
no elogio, significa “pruden-
temente, sabiamente” e aqui 

tem a intenção não de apoiar 
a corrupção, mas de destacar 
que o administrador foi muito 
esperto, ardiloso. Mas por que 
esse elogio?

(2) O elogio ainda traz um 
ensino adicional: “… porque 
os filhos do mundo são mais 
hábeis na sua própria geração 
do que os filhos da luz” (Lucas 
16:8). Jesus está mostrando 
aqui que os mundanos usam 
os recursos que têm em mãos 
de forma ousada, criativa, ainda 
que para os fins incorretos. E os 
servos de Deus, muitas vezes, 
são tímidos em usar os recur-
sos que Deus os deu para fazer 
o que é correto. Nesse sentido, 
e apenas nesse, os filhos da luz 
deveriam observar esse tipo de 
inteligência dos filhos do mundo 
e também usar os recursos que 
Deus dá a eles, mas claro, de 
forma santa e correta, pois são 
filhos da luz!

(3) Na sequência temos 
ainda um outro verso bem di-
fícil: “E eu vos recomendo: das 
riquezas de origem iníqua fazei 
amigos; para que, quando aque-
las vos faltarem, esses amigos 
vos recebam nos tabernáculos 
eternos” (Lucas 16:9). Para 
entender esse verso temos que 
entender que o administrador 
desonesto tinha em mente que 
as pessoas que ele ajudou, ou 
seja, aquelas que ele diminuiu a 
dívida, tinham uma “dívida” com 
ele, ou seja, certamente esta-
riam prontas a ajudá-lo quando 
ele precisasse delas. 

(4) A recomendação de 
Jesus é que os filhos da luz 
deveriam aprender a usar os 
recursos deste mundo, não 
de maneira egoísta, mas para 
“fazer amigos”. A ideia é de 
aplicação sábia dos recursos 
(assim como o administrador 
infiel foi sábio nesse sentido 
específico). Os recursos são de 
um mundo caído (iníquo), mas 
deveriam ser usados para fazer 
o bem. Os amigos citados pare-
cem ser pessoas necessitadas, 
o que aponta para ação social 
dos filhos da luz no mundo. 
Quando as riquezas faltarem 
parece indicar a morte, o final 
da vida. Ou seja, no final das 
coisas, quando o dinheiro não 
tiver mais qualquer utilidade, 
os frutos ficarão. Isso está em 
acordo com o ensino de Cristo 
sobre acumular riquezas nos 
céus (Mateus 6:20).

(5) Ser generoso na apli-
cação de recursos é um uma 
boa obra que os filhos da luz 
deveriam ter em suas vidas e 
deveriam fazer isso de forma 
ousada. O administrador infiel 
foi ousado para a corrupção, os 
filhos da luz devem ser ousados 
para fazer o bem. Como resul-
tados terão tesouros eternos e 
pessoas que foram abençoadas 
pelos filhos da luz estarão com 
eles na presença de Deus, 
que é o significado possível 
do trecho “esses amigos vos 
recebam nos tabernáculos 
eternos”. Isso nos faz lembrar 
o que Pedro e João fizeram 
em Atos 3:6, quando, mesmo 
sem ter dinheiro para dar ao 
homem coxo, foram ousados 
n aplicação do que tinham em 
mãos: “Pedro, porém, lhe disse: 
Não possuo nem prata nem 
ouro, mas o que tenho, isso te 
dou: em nome de Jesus Cristo, 
o Nazareno, anda!”

O diagnóstico é feito por meio de exame físico e palpação das 
cadeias mamárias

O câncer de mama não é uma 
doença exclusiva em humanos, 
e o que muita gente não sabe 
é que ela, também, pode atingir 
os animais. Para o professor do 
curso de Medicina Veterinária 
da Universidade UNG, Renato 
Dalcin, os tumores de mama são 
as neoplasmas mais frequentes 
em fêmeas caninas, enquanto em 
gatas é o terceiro tipo de tumor 
mais diagnosticado. “Machos de 
ambas as espécies raramente 
apresentam essa enfermidade, 
apenas (1%). Sua etiologia é 
multifatorial, estando envolvidos 
fatores genéticos, ambientais, nu-
tricionais e hormonais”, explica. 

Qual o animal está mais 
propício em ter o câncer de 

mama? 
A incidência de tumores 

malignos, com capacidade de 
disseminação para outros ór-
gãos, nas fêmeas caninas é 
de aproximadamente 70%, os 

carcinomas de diversos subti-
pos são os mais prevalentes. 
Em gatas, cerca de 90% são 
malignos. Quando malignos, 
podem se disseminar para sítios 
metastáticos como linfonodos 
regionais e pulmão, principal-
mente. Cadelas de meia idade a 
idosas e gatas com idades entre 
10 a 12 anos, não castradas. As 
raças de maior incidência são 
Poodle, Shih Tzu, Dachshund, 
Yorkshire, Maltês, Cocker Spa-
niel, Pastor Alemão, Boxer. Em 
felinos a raça siamês apresenta 
uma maior ocorrência. 

Como identificar?  
Os tumores podem se apre-

sentar como nódulos de tama-
nhos variados, ulcerados ou não, 
com ou sem reação inflamatória 
ou invasão linfática. A presença 
de múltiplos tumores, acome-
tendo uma ou várias glândulas 
mamárias é frequente em fêmeas 
caninas, cerca de 70%. As glân-
dulas mamárias inguinais (M5) 

e abdominais caudais (M4) são 
as mais acometidas, possivel-
mente pela maior quantidade de 
tecido mamário presente nessas 
mamas. 

Diagnóstico e 
prevenção: 

O diagnóstico é feito por 
meio do histórico, exame físico 
geral da paciente e exame físi-
co específico das cadeias ma-
márias, por inspeção e palpa-
ção individual. A palpação dos 
linfonodos deve ser realizada 
durante avaliação da paciente. 
Deve-se realizar exame radio-
gráfico de tórax para pesquisa 
de metástase em três projeções 
e estadiamento clínico, além 
de ultrassonografia abdominal. 
Exame histopatológico é funda-
mental para determinação do 
diagnóstico definitivo e avalia-
ção do grau tumoral. 

A castração antes do primeiro 
ciclo é a melhor forma de preven-

ção ou diminuição da indecência 
do câncer de mama, bem como a 
não utilização de contraceptivos. 
No entanto, em algumas raças, a 
castração precoce pode implicar 
no aumento de outras doenças 
como ósseas, musculares e em 
órgãos sexuais. Assim, a rea-
lização da ovariohisterectomia 
(OSH, castração), imediatamente 
após o primeiro estro (cio), pode 
ser a escolha mais segura. Além 
disso, a descoberta precoce da 
neoplasia favorece a diminuição 
do risco de metástase. 

Quais os tratamentos existen-
tes?  

A intervenção cirúrgica é o 
tratamento de eleição dos neo-
plasmas mamários, com exceção 
do carcinoma inflamatório, o qual 
se relaciona com prognóstico 
ruim e baixa sobrevida. A ressec-
ção cirúrgica pode ser curativa 
em muitas fêmeas caninas com 
tumores mamários, permite o 
diagnóstico histopatológico e em 
determinados pacientes é utiliza-
da como tratamento paliativo para 
promover melhora na qualidade 
de vida. 

A escolha da técnica deve ser 
baseada no tamanho tumoral, 
estadiamento clínico, drenagem 
linfática e localização do tumor, 
sendo priorizada a mastectomia 
radical unilateral (remoção de 
toda a cadeia mamaria, indicada 
no caso de diversos tumores 
ou na prevenção de recidiva), 
ou bilateral (felinas, todas as 
situações). 

O procedimento para remoção 
da cadeia mamária contralateral, 
em caso de cadelas nas quais 
fora realizada mastectomia radi-
cal unilateral, deve ser realizado 
após quatro semanas da primeira 
cirurgia. A OSH (castração) pode 
ser realizada quando o tumor for 
removido e antes da remoção 
total da mana, para evitar que cé-
lulas tumorais caiam na cavidade 
abdominal. Embora a OSH não vá 
prevenir o futuro desenvolvimento 
de tumores mamários, evitará 
doenças uterinas e eliminará a in-
fluência hormonal feminina sobre 
os tumores existentes. 

Hospital Veterinário da UNG e 
o serviço à comunidade: 

O Hospital Veterinário da Univer-
sidade UNG (HOVET-UNG), presta 
o serviço de atendimento clínico-
cirúrgico para neoplasias mamárias, 
sendo esta doença em questão a 
de maior predominância no serviço. 
Nestes casos é priorizada a mastec-
tomia radical unilateral em dois tem-
pos em cadelas e mastectomia radi-
cal bilateral em gatas, associadas à 
OSH, após a realização de exames 
hematológicos (hemograma, perfil 
renal e hepático), radiográfico e 
ultrassonográfico (para pesquisa 
de metástase) e cardiológico (pré-
anestésico), para maior segurança 
das pacientes acometidas, além 
do estímulo à castração eletiva em 
pacientes jovens para prevenção 
da doença. 

A Clínica Veterinária atende 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h, na Avenida Otávio 
Braga de Mesquita, 210 - Jardim 
Flórida, Guarulhos, São Paulo. 
Outras informações podem ser 
obtidas pelo WhatsApp (11) 
2464-1152.

Assessoria de Imprensa - Uni-
versidade UNG

Outubro Rosa: câncer de mama 
também afeta cães e gatos

Postado por Presbítero André Sanchez

EXTRATO DO RESULTADO DO 5° 
EDITAL PARA REALIZAÇÃO DE 

EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS DO 
CONCURSO 001/2019.

O Prefeito do Município de Andre-
lândia torna público o resultado dos 
exames pré-admissionais conforme 
disposto no item 15 do edital do Con-
curso Público 001/2019. De acordo o 
item 15.1.10 os recursos deverão ser 
entregues na sede da SECRETARIA 
DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, 
na Avenida José Bernardino, n° 77, 
Centro, no horário 08:00h às 11:00h 
e 13:00h às 16:00h, no prazo máximo 
de três dias úteis, contados da data 
da publicação deste. A lista do Ane-
xo I estará disponível no site oficial 
da Prefeitura Municipal e no mural 
de publicação. Andrelândia/MG, 
07/10/2020.Francisco C. Rivelli

- Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 113/2020, PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020
  A Prefeitura de Andrelândia, 

por intermédio de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço 
por Item, em sessão pública eletrôni-
ca a partir das 09:00 horas (horário 
de Brasília- DF) do dia  21/10/2020, 
através do site https://www.bll.org.br/, 
destinado  a contratação de Microem-
presas – ME, Empresa de Pequeno 
Porte – EPP e equiparadas visando 
o fornecimento de dietas e leites es-
peciais para atender a demanda no 
hospital municipal. 

O Edital e
seus anexos encontram-se dis-

poníveis no endereço citado abaixo 
ou nos sites https://www.bll.org.br/ e 
também pelo site www.andrelandia.
mg.gov.br. Andrelândia, 06/10/2020. 
Aline Rizzi – Pregoeira.

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia



Correio do Papagaio  ::  Pág 3Sexta-feira, 09 de Outubro de 2020
Gerais

Quatro macrorregiões mineiras estão na onda 
verde do plano Minas Consciente

As outras dez regiões do estado são mantidas na onda amarela, conforme decisão do Comitê Extraordinário Covid-19

As macrorregiões de 
Saúde Leste, Jequitinho-
nha e Centro-Sul avan-
çaram, nesta quarta-feira 
(30/9) para a onda verde 
do plano Minas Cons-
ciente, criado pelo Go-
verno de Minas para ga-
rantir a retomada segura 
e responsável da econo-
mia nos municípios. Elas 
se unem à Norte, que 
já estava na categoria 
desde o dia 2/9. Todas as 
outras regiões do estado 
estão mantidas na onda 
amarela.

O avanço foi aprova-
do pelo Comitê Extra-
ordinário Covid-19, que 
considerou, entre outros 
fatores, a taxa de conta-
minação nos municípios 
e a capacidade de aten-
dimento médico.

O secretário-geral 
Mateus Simões des-

tacou que as progres-
sões refletem o bom 
desempenho no com-
bate à pandemia. 

“Nós estamos, há mais 

de 15 dias, sem nenhuma 
região em onda verme-
lha, o que significa que 
a maior parte das ativi-
dades já podem retornar 

ao seu funcionamento, 
ainda que não de forma 
plena. As cidades minei-
ras estão iniciando um 
novo normal”, afirmou.

Simões também lembrou que, a partir da próxima 
segunda-feira (5/9), as cidades que estão em onda verde 
poderão iniciar a reabertura dos serviços educacionais.

“Nesses locais, poderão voltar a funcionar escolas infan-
tis, fundamentais e de ensino médio - sempre dependendo 
da decisão do prefeito. É uma boa notícia no avanço do 
combate à pandemia em Minas Gerais”, disse.

Até esta quarta-feira, 3/4 dos municípios mineiros 
(655) aderiram ao plano Minas Consciente, impac-
tando cerca de 14,3 milhões de pessoas

As macrorregiões de Saúde Noroeste, Nordeste,  Centro, 
Vale do Aço, Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Oeste, Sul, 
Sudeste e Leste do Sul apresentaram índices favoráveis 
para a abertura de serviços não essenciais, contemplados 
pela onda amarela.

As macrorregiões Norte, Jequitinhonha, Leste e 
Centro-Sul apresentaram um quadro controlado da 
doença após passar 28 dias na onda amarela*, o que 
permitiu o avanço para a onda verde, que permite a 
abertura de serviços não essenciais com alto risco 
de contágio.

São eles:

- Atividades artísticas, como produção teatral, 
musical e de dança e circo

- Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos
- Parques, zoológicos e jardins
- Feiras, congressos, exposições, filmagens de 

festas, casas de festas, bufê
- Parques de diversão, discotecas, boliches, si-

nuca
- Bares com entretenimento (shows e espetácu-

los)
- Serviços de colocação de piercings e tatua-

gens

*Para avançar para a onda verde, as cidades pre-
cisam estar há 28 dias consecutivos na onda amare-
la, sem sofrer retrocessos durante esse período.

Microrregiões

Além das macrorregiões, os dados das 67 micror-
regiões mineiras são considerados pelo Comitê Exe-
cutivo Covid-19, permitindo que elas sejam divididas 
por ondas, conforme as realidades específicas. Caso 
as ondas indicadas para as macro e microrregiões 
sejam diferentes, caberá a cada prefeito optar por 
qual das duas recomendações seguir. 

Nesta fase, são permitidos:

- Bares (consumo no local);
- Autoescolas e cursos de pilotagem;
- Salões de beleza e atividades de estética;
- Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de 

áudio e vídeo;
- Papelarias, lojas de livros, discos e revistas;
- Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos 

de viagem;
- Comércio de itens de cama, mesa e banho;
- Lojas de móveis e lustres;
- Imobiliárias;
- Lojas de departamento e duty free;
- Lojas de brinquedos;
- Academias (com restrições)
- Agências de viagem
- Clubes

foto: mg.gov.br
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Seritinga

Baruc - 70

Marquinho - 25

Serranos

Dimas Cardoso - 10

Marcelo da Kaká - 11

Reinaldo - 45

Soledade de Minas

Altair - 51

Lucio - 40

Tadeu do Pegue Leve - 55
 

Virginia 

Edson - 45

Kadu do João Bosco - 11                         

Aiuruoca

Erlisson do Carlinhos - 55

Everaldo Xavier  - 40

Helder do Hospital -15

Marcio Muniz  - 51

Alagoa

Juliano -  45

Andrelândia

Cacau - 43

Paulo Cesar - 13

Arantina

Adriano - 25

Edimar da LIa - 70

Baependi

Douglas da caixa - 14

Jorge Lemos - 25

Klaus - 51

Confira os candidatos das Eleições 2020 para o 
cargo de Prefeito da Região

Bocaina de Minas

Conceição Salgado - 40

Dito Augusto - 20

João Sorrisão - 33

Luzimar - 11

Bom Jardim de Minas

Dragão - 25

Laercio - 15

Carmo de Minas

Darci da loja - 40

Nezinho - 12

Yuri - 45

Carvalhos

Antonio de Padua - 14

Bruneli - 70

Careca - 40

Caxambu

Diogo Curi - 45

kelvin - 15

Leandro Feijão - 10

Conceição do Rio Verde

Cristiano Custodio - 11

Luiza Paganelli - 25

Pedro di Jú - 22

Cristina

Ademir Campos - 40

Luiz Darcio Pereira - 11

Professor Ricardo - 55

Cruzilia

Andrielli - 11

Antonio Jose - 77

Merola - 45

Dom Viçoso

Chico da Dina - 51

Marquinho do Carneiro - 55

Nei - 43

Itamonte

Alexandre Filadelfo - 15

Mario Fonseca - 45

Itanhandu

Carlinhos - 19

Eduardo Scarpa - 45

Joaquim do Milho - 70

Major Coimbra - 15

Jesuânia

Laércio -90

Ängelo - 23

Lambari 

Andréa Canelhas - 14

Dr. João Paulo - 77

Gustavo Moraes - 55

Helinho - 11

Marcelo da Van Tacunois - 10

Prof Antonio de Biaso - 28

Raudinho da Padaria - 70

Ângelo Santoro - 40

Liberdade

Juninho Toledo - 70

Magela Iza - 23

Paulo Carvalho - 15

Toninho Prancheta - 13

Minduri

Mico - 22

Neto - 15

Sandro - 17

Olimpio Noronha

Marinho do Gil - 40

Sérgio Barleta - 11

Passa Quatro

Betinho Paiva - 25

Claret -43

Dr Aledson - 20

Passa Vinte

Lucas Nascimento - 43

Simone Machado - 70

Pouso Alto

Juliano Enfermeiro - 36

Jun - 55

Neguinho -  77

Vicente Pe - 25

Santa Rita do Jacutinga

Alexsandro L.Nogueira - 25

Zezé - 45

São Lourenço

Andrézinho Flore - 10

Celia - 70

Esmeralda Paixão -13

Leo Dentista - 51

Lessa -14

São Sebastião do Rio Verde

Paulo Henrique -  55

Sandro - 43

São Vicente de Minas

Júlio do Caminhão - 51

Lili do Gás - 15

Vamberto - 14
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Contações: Um Projeto 
de Estórias Itinerantes

Em tempos de pandemia 
ficamos em casa, bem como 
nossas crianças e jovens 
estiveram. Passamos por 
vários períodos difíceis em 
nossos lares, e nesse ínterim, 
habitamos medos e angús-
tias, mas enquanto todo esse 
turbilhão interior passava, um 
grupo de jovens corajosos se 
aventurou a resgatar algo que 
havíamos perdido, a potência 
de nossos sonhos, de nossa 
imaginação, a potência inven-
tiva de contar histórias, algo 
que o ser humano carrega 
desde os primórdios de sua 
existência, como nas inscri-
ções rupestres do Parque 
Arqueológico da Serra de 
Santo Antônio, o qual também 
foi cenário do projeto.

A partir de encontros na 
sede da Estação Cultural, em 
Andrelândia (MG), o grupo de 
jovens estagiárias da educa-
ção foi guiado pela pedagoga 
Marcella Medina (UEMG). As 
estagiárias tiveram a opor-
tunidade de aprender e de-
senvolver estórias filmadas 
para chegarem nas casas 
das pessoas, principalmente 
dos estudantes: Livros que 
voam, aviões que encantam 
crianças, meninas resilientes 
em sua  essência de ser e 
estar no mundo por sua diver-
sidade étnica, por seus traços, 
sua pele, suas tranças, mitos 
griots africanos recontados 
em terras Geraes, enfim, his-
tórias para ninar gente gran-
de, como no samba-enredo 
da Mangueira, histórias que 
a História não conta.

Durante um mês, no de-
correr da semana, esses pro-
fissionais tiveram uma dinâ-
mica bastante árdua, dividida 
em várias etapas: pesquisa 
historiográfica; iconográfica; 
filmográfica; produção textual; 
roteiro técnico; pré-produção; 
gravação de áudio; produção; 
gravação e finalização da 
filmagem. Cada um(a) colabo-
rou à sua maneira para a feitu-
ra de “Contações - Um projeto 
de Estórias Itinerantes”.

O projeto enfocou o de-
senvolvimento das contações 
de estórias contemplando 
educação, cultura, patrimônio 
material/imaterial e memória, 
objetivando, também, a ca-
pacitação dos profissionais 
da educação, sejam eles 
estagiários, supervisores, 
bibliotecários, diretores ou 
professores efetivados. Ao 
final do processo este trabalho 
gerou materiais didáticos em 
formato de vídeo para serem 
usados como ferramentas 
metodológicas dentro das es-
colas, sendo incorporado ao 
currículo base da educação 
municipal. Para a conclusão 
do projeto, foi realizado um 
encontro municipal de edu-
cação online para debater 
temas ligados ao processo 
de arte-educação envolvendo 
“Contações: um projeto de es-
tórias itinerantes”. Os vídeos 
do projeto estão disponibili-

SECULT Andrelândia na vanguarda da Cultura e Educação
Fotos: SECULT Andrelândia

zados no canal da SECULT 
Andrelândia no youtube.

Segundo o secretário de 
Cultura, Guilherme Landim: 
“O projeto deu um passo 
crucial para a valorização de 
patrimônios da cidade, trazen-
do reconhecimento desses 
lugares de afeto e memórias. 
Ultrapassamos os muros da 
escola, envolvemos a comu-

nidade mesmo num momento 
de extrema dificuldade, mos-
tramos a beleza dos lugares 
ditos periféricos, ressaltamos 
a importância da leitura e do 
narrar histórias. Compreende-
mos a potência da imagem e 
da necessidade de se contar 
as estórias puídas nos escom-
bros coloniais. Outrossim, é 
preciso ressaltar que há uma 

diversidade nas narrativas de 
nossos povos. E isso deve 
ser feito desde o início da 
formação cidadã, para que 
haja respeito e compreensão 
com a diversidade étnica, cul-
tural, social e de classe, pois 
a História com “H” pode se 
destrinchar em muitas outras 
estórias de gentes de ‘um país 
que não está no retrato’.”
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Receita Federal deflagra 
Operação “Domus” no 

Sul de Minas

O governador Romeu 
Zema reafirmou nesta quar-
ta-feira (30/9), durante visita 
a Formiga, que está em 
interlocução com o governo 
federal em defesa da adoção 
de uma cota mínima para o 
Lago de Furnas que garanta 
as atividades turísticas e eco-
nômicas no reservatório.

“Conversei ontem com o 
ministro Bento Albuquerque, de 
Minas e Energia, que me disse 
estar acompanhando de perto 
essa situação. Fiz o convite 
para visitarmos a região e ele 
ver de perto hotéis que ficaram 
a 500 metros da lâmina d´água 
e que foram prejudicados”, 
afirmou o governador.

De acordo com Zema, a 
ANA (Agência Nacional de 
Águas) e o ONS (Operador 
Nacional do Sistema Elétri-
co), que regulam o fluxo de 
geração de energia elétrica 
e também o nível das repre-
sas, se comprometeram a 
implementar um plano de re-
cuperação do reservatório.

“Sabemos que nos últimos 

Zema reafirma apoio à cota 762 
para o Lago de Furnas

meses houve uma melhora, 
mas essa melhoria deve se 
manter por mais tempo, até 
que a represa alcance o pa-
tamar desejado. Vale lembrar 
que toda essa situação depen-
de de questões climáticas, que 
fogem ao controle de qualquer 
um. Mas aquilo que está ao 
meu alcance está sendo feito. 
Meu diálogo com Brasília, 
que tem o controle do nível da 
represa, tem sido constante”, 
disse o governador.

Cota mínima
O nível atual de Furnas 

está em 759,24 metros acima 
do nível do mar. O esforço é 
para que seja estabelecida 
uma cota mínima de 762 me-
tros para a represa, nível con-
siderado suficiente para o uso 
múltiplo de água, atendendo 
os municípios banhados pelo 
lago com a manutenção de 
atividades econômicas volta-
das ao turismo, piscicultura e 
agropecuária.

No dia 24 deste mês acon-
teceu a 4ª reunião sobre as 

condições de operação da 
Usina Hidroelétrica de Ener-
gia (UHE) Furnas e UHE 
Mascarenhas de Moraes 
(Peixoto), promovida pela 
Agência Nacional de Águas.

Foram apresentadas pro-
postas para preencher o 
reservatório. Participaram da 
reunião virtual representan-
tes do Ministério de Minas e 
Energia e do Turismo; NOS; 
Alago; Movimento Pró-Fur-
nas 762, comitês de bacias e 

parlamentares mineiros.
O ONS apresentou a pri-

meira proposta para a regra 
de transição, que inclui a 
adoção da vazão defluente 
máxima média mensal de 
600 m³ por segundo, em 
novembro; manutenção da 
vazão defluente máxima 
média mensal de 500 m³ por 
segundo entre os meses de 
dezembro de 2020 e abril 
de 2021.

Fonte: SEGOV

A superação da crise 
causada pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19) e a 
retomada do crescimento 
socioeconômico do país pres-
supõe a mobilização de quem 
constrói o desenvolvimento e 
trabalha pela mudança. Para 
que isso ocorra de forma 
efetiva, o Sebrae orienta que 
os futuros gestores públicos 
que serão escolhidos nas 
próximas eleições municipais 
precisam, além de identificar 
quem são as lideranças lo-
cais, promover ações para 
reunir, integrar e capacitar 
todos aqueles dispostos a 
conduzir e sustentar o pro-
cesso de desenvolvimento 
nos municípios.

O Sebrae se coloca ao 
lado dos futuros prefeitos e 
prefeitas, vereadores e ve-
readoras para contribuir no 
enfrentamento desse grande 
desafio que é a construção 
de uma agenda de desenvol-
vimento para os munícipios, 
que atendem aos principais 
anseios da população e das 
instituições públicas e priva-
das. Para isso, a instituição 
lançou o documento 10 Di-
cas do Sebrae para o Can-
didato Empreendedor, com o 
apoio da Frente Parlamentar 
Mista da Micro e Pequena 
Empresa, da Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP),  da Con-
federação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM), do Instituto 
Rui Barbosa, da Associação 
Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp) 
e da Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon). 

O documento reúne um 
conjunto de ideias para de-
senvolver o município com 
a força dos pequenos negó-
cios, que são responsáveis 
pela produção de quase 30% 
de todas as riquezas no país. 
Para conhecer o Guia na 
íntegra, basta acessar o site 
do Sebrae.

“É urgente a necessidade 
de políticas públicas capazes 
de proteger e incentivar os 
pequenos negócios diante 
dos efeitos econômicos cau-
sados pela pandemia. Cabe-
rá aos novos integrantes do 
executivo e legislativo locais, 
o compromisso de recriar 
um ambiente favorável aos 
empreendimentos de menor 
porte, com a participação 
de lideranças na construção 
coletiva de uma agenda de 
desenvolvimento”, destacou 
o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles. 

Na segunda matér ia 
da Série ‘Sebrae nas Elei-
ções’, a Agência Sebrae de 
Notícias (ASN) apresenta 
mais uma dica para os 
futuros gestores públicos 
municipais, destacando 
o papel das l ideranças 
municipais, que possuem 
a capacidade de fazer a 
diferença na prosperidade 
da região. 

Mobilize lideranças locais  
A segunda dica do guia 

do candidato destaca que 
o gestor público deve pro-

mover uma agenda de de-
senvolvimento do município 
em parceria com empreen-
dedores e lideranças locais; 
designar e valorizar o Agen-
te de Desenvolvimento do 
município, figura prevista 
na Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas; apoiar 
os empreendimentos de 
comércio, serviços, bares 
e restaurantes para que 
utilizem espaços urbanos 
adequadamente, em espe-
cial devido ao “novo normal” 
pós-pandemia; e estabelecer 
um diálogo permanente com 
o setor produtivo, promoven-
do reuniões, encontros temá-
ticos, trocas de experiências, 
missões, visitas a casos 
de sucesso e a construção 
conjunta de agendas com as 
lideranças.

Para que esse movimento 
em prol do desenvolvimento 
se concretize, o Programa 
Cidade Empreendedora, 
desenvolvido pelo Sebrae, 
oferece apoio técnico para 
que a gestão municipal 
possa capacitar os Agentes 
de Desenvolvimento para 
participar das políticas de 
desenvolvimento do muni-
cípio e articular iniciativas 
relacionadas à melhoria do 
ambiente de negócios onde 
atua. Além disso, o Sebrae 
oferece ainda cursos, con-
sultorias e promove a or-
ganização de eventos para 
a qualificação de prefeitos 
e secretários municipais, 
como é o caso do Fórum de 
Secretários e Dirigentes Mu-
nicipais de Desenvolvimento 
Econômico.

Além de incentivar e 
orientar as prefeituras que 
aderem ao programa, o 
Sebrae também reconhece 
os esforços dos gestores 
municipais, por meio do 
Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, que des-
de o ano 2000, identifica, 
valoriza e divulga as boas 
práticas e a capacidade 
administrativa de gesto-
res que implementaram 
iniciativas como o Cidade 
Empreendedora.

Case de Sucesso   
Na região serrana do 

Rio de Janeiro, a adesão 
ao programa ocorreu em 
forma de bloco, quando 11 
municípios se uniram com a 
finalidade de se auxiliarem 
na implementação efetiva 
da Lei Geral das MPE. Os 
resultados foram significa-
tivos para as comunidades 
envolvidas em Bom Jardim, 
Cachoeiras de Macacu, 
Cantagalo, Carmo, Cordei-
ro, Duas Barras, Macuco, 
Nova Friburgo, Santa Maria 
Madalena, Trajano de Mo-
raes e Sumidouro. Os bene-
fícios incluíram o aumento 
expressivo na formalização 
dos pequenos negócios, 
na maior participação dos 
negócios locais ou regio-
nais nas compras públicas, 
além da oportunidade de 
capacitação para os atores 
públicos envolvidos.

Fonte: SEBRAE

Sebrae nas Eleições: 
Mobilização de 

lideranças faz diferença 
na prosperidade dos 

munícipios
Guia do candidato elaborado pelo Sebrae, com 
apoio de parceiros, destaca o papel da união e 
capacitação de lideranças no processo de de-

senvolvimento local

O Objetivo da operação é a regularização das 
construções civis na região.

A Receita Federal do Brasil 
em Varginha inicia no mês 
de outubro de 2020 a opera-
ção “Domus”, que tem como 
finalidade intensificar a fisca-
lização do recolhimento da 
contribuição previdenciária 
incidente sobre a mão de 
obra empregada nas obras de 
construção civil de pessoas 
físicas concluídas ou em an-
damento no Sul de Minas. 

Na primeira etapa, são 
enviadas Cartas de Convo-
cação orientando e incen-
tivando os contribuintes a 
promoverem a autorregu-
larização de suas edifica-
ções, sem penalidades. 

Já na segunda etapa, 
os contribuintes que não 
regularizarem espontane-
amente a sua situação são 
incluídos em procedimento 
fiscal e, caso constatada 
alguma irregularidade no 
recolhimento das contribui-
ções previdenciárias sobre 
as suas obras de constru-
ção civil, ficam sujeitos à 
autuação, com incidência 
de juros moratórios e de 
multa com percentual vari-
ável de 75% a 225% sobre 
o valor das contribuições 
devidas e, ainda podem, 
conforme o caso, sofrer 
sanções na esfera penal 
com o encaminhamento de 
Representação Fiscal para 
Fins Penais ao Ministério 
Público Federal. 

A operação, cujo nome é 
uma alusão à residência ur-
bana das famílias prósperas 
da Roma Antiga, segue por 
prazo indeterminado, alcança 
as construções residenciais e 
comerciais e, em breve, será 
estendida às demais regiões 
do Estado de Minas. 

Os preparativos para 
essa operação foram 
iniciados pela Receita 
Federal há alguns meses 

a partir dos cruzamentos 
de dados dos seus sis-
temas in format izados, 
obt idos por  pesquisas 
de campo, informações 
prestadas por Cartórios 
de Registro Imobiliário e 
pelas Prefeituras Munici-
pais, que estão obrigadas 
a fornecerem ao f isco, 
mensalmente, a relação 
de alvarás para constru-
ção civil e documentos de 
“habite-se” concedidos. 

Arrecadação 
A expectativa da RFB é 

de que a arrecadação média 
do tributo aumente cerca de 
30% no Sul de Minas. 

Vale lembrar que a contri-
buição previdenciária sobre 
as obras de construção civil 
é uma importante fonte de 
arrecadação para a Previ-
dência Social, que garante 
aos seus segurados várias 
formas de proteção na ve-
lhice e na incapacidade 
para o trabalho, além da 
sua importância econômica 
na geração de renda e na 

redução da pobreza. 

Como regularizar 
Para a regularização da 

obra de construção civil de 
pessoa física, o responsá-
vel pela edificação deve 
preencher e transmitir pela 
internet à Receita Federal 
do Brasil a Declaração e 
Informação sobre Obra – 
DISO. Em seguida, o con-
tribuinte deve prosseguir, 
emitindo o Aviso de Regu-
larização de Obra – ARO, 
imprimindo e recolhendo 
a respectiva Guia da Pre-
vidência Social-GPS, cujo 
vencimento ocorrerá no 
dia 20 do mês subsequen-
te àquele da emissão do 
ARO, ou parcelando o valor 
calculado após o prazo de 
vencimento dessa guia. 

Em algumas situações, 
o ARO somente pode ser 
emitido pela equipe de 
Retaguarda da RFB, e o 
contribuinte deve, para 
isso, utilizar-se do e-CAC, 
fazendo a solicitação por 
meio do Dossiê Digital de 

Atendimento- DDA ou atra-
vés do CHAT RFB. 

Informações mais deta-
lhadas sobre a regulariza-
ção de obras de construção 
civil e acesso aos canais 
virtuais de atendimento 
podem ser obtidas no site 
www.receita.economia.
gov.br, no campo “Onde 
Encontro”, respectivamen-
te, com a opção de consul-
ta “Construção Civil” e “ 
Canais de Atendimento”. 

Excepcionalmente, não 
sendo possível fazer uso 
dos canais virtuais de aten-
dimento, a solicitação para a 
emissão do ARO deverá ser 
realizada por agendamento 
prévio pela internet para o 
atendimento presencial na 
unidade de Atendimento da 
RFB da jurisdição da obra. 

FONTE: Thaiene Riani 
Lencioni

Assessoria de Comuni-
cação DRF/Varginha

Agência da Receita Fe-
deral de São Sebastião do 
Paraíso

Em visita a Formiga, nesta quarta-feira, governador disse que está em constante 
interlocução com o governo federal para solução definitiva

(foto): Sérgio Mourão
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São Lourenço

Pronto Socorro do Hospital São 
Lourenço passará a funcionar no 

prédio da UPA
Os atendimentos no novo local passarão a acontecer na próxima semana

O Hospital São Lourenço 
(HSL) informou nesta segun-
da-feira, 5, que o Pronto So-
corro da unidade será transfe-
rido para o prédio da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA 
24 horas) Miguel Arcanjo 
Gorgulho a partir da próxima 
semana. Os atendimentos se 
iniciam a partir do dia 13 de 
outubro. O prédio fica ao lado 
da Policlínica na Rua Jayme 
Sotto Mayor.

No local, atualmente está 
funcionando o Centro de Aten-
dimento de Síndromes Gri-
pais, onde os pacientes com 
algum sintoma parecido com 
a Covid-19 são atendidos, 
e o Laboratório do Hospital. 
Para receber os pacientes do 
Pronto Socorro haverá uma 
separação do fluxo de aten-
dimento.

Prédio da UPA
Inaugurado em 2016 pelo 

ex-prefeito José Sacido Barcia 
Neto sem que as obras esti-

vessem concluídas, o prédio 
da UPA nunca havia atendido 
um só paciente até este ano 
com a pandemia, quando 
passou a receber os pacientes 
com Síndrome Gripal.

Problemas burocráticos e 
de recursos no convênio entre 
o município e o Governo do 
Estado impediram que a ces-
são do espaço fosse feita para 
o Hospital, pois uma parte da 
obra foi executada com o con-
vênio já findado. O município 
deveria devolver a quantia de 
R$ 2,4 milhões ao Estado. Por 
não possuir o recurso em cai-
xa e ter um crédito de R$ 25 
milhões, um acerto de contas 
foi realizado e o espaço cedi-
do para o HSL.

A estrutura da UPA 24 
horas foi concebida para que 
funcionasse uma UPA tipo III, 
a mais complexa e completa 
dos três tipos de unidades de 
pronto atendimento. O convê-
nio número 224/2010, firmado 
entre o município de São Lou-

renço e o Governo de Minas 
Gerais, para construção do 
prédio foi de R$ 5.319.650,16. 
Na ocasião em que foi conce-
bida a UPA de São Lourenço e 
iniciada as obras, o Ministério 
da Saúde custeava 50% do 
serviço e atualmente não 
custeia 25%.

O montante conveniado 
não foi o suficiente para a 
obra. Ainda era preciso re-
cursos na ordem R$ 400 mil 

a R$ 500 mil para a conclu-
são da obra. Com o fim da 
gestão do ex-prefeito José 
Neto e a não obtenção do 
recurso fez com que obra 
f icasse paral isada até a 
vinda de mais R$ 900 mil 
do Ministério da Saúde. O 
dinheiro foi repassado dos 
cofres da prefeitura para 
o HSL no início de agosto 
de 2018.

FONTE: SL ATUAL

FOTO: O prédio da UPA antes das obras concluídas pelo Hospital São Lourenço

Já pensou em viajar e 
visitar São Lourenço

São Lourenço, mesmo 
com restrições, abriu suas 
portas novamente ao tu-
rismo e aos viajantes. Se 
você é daqueles que adora 
viajar e já não aguenta mais 
ficar quieto em casa, tem 
uma opção mais segura te 
aguardando.

São Lourenço é uma 
linda cidade localizada no 
sul de Minas Gerais e conta 

com vários atrativos, entre 
eles o Parque das Águas, 
famoso por suas fontes de 
águas minerais cheias de 
propriedades curativas. 
A vida da cidade gira em 
torno do turismo, área da 
economia que vem sendo 
drasticamente afetada pela 
pandemia do coronavírus. 

Nossa cidade não se 
descuidou e, desde o início, 

vem se preparando para 
retomada de suas ativi-
dades, com segurança e 
seriedade.

Agora você já pode vir. 
São Lourenço te aguarda

Para retornar com as 
atividades turísticas, São 
Lourenço implantou um pla-
no de ação que atende aos 
protocolos e exigências do 
governo do estado de Minas 

Gerais. A cidade, através de 
sua Prefeitura Municipal e 
sua Secretaria de Turismo, 
aderiu ao programa “turismo 
responsável”, criou decretos 
e leis locais que priorizam 
os cuidados com a saúde 
dos seus visitantes e mora-
dores e vinha, aos poucos 
retomando as atividades 
comerciais. Agora é a hora 
do turismo.

Foto: São Lourenço C&VB


