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Faleceu na madrugada do 
dia 26 de abril, aos 106 anos, 
o ex-combatente da 2ª Guer-
ra Mundial, Tenente Coronel 
Leonel Junqueira. A causa da 
morte foi hemorragia diges-
tiva, segundo o Hospital de 
São Lourenço.

O velório ocorreu na Fune-
rária Santa Clara, de 7hs às 
13hs. Coroas de flores envia-
das por amigos e entidades - 
um gesto de prestar as últimas 
homenagens em um difícil 
momento de condolências.

A celebração das Exéquias 

Combate à pandemia em 
São Lourenço é referência 

para o Senado Federal

 Veja na pág. 06

As ações de iniciativa do chefe de executivo de São Lourenço 
referenciarão trabalho de senadores

- Terreo: restaurante com cozinha, dois 
banheiros e depósito;

- 1º Pavimento: 6 salas comerciais com 
banheiro, um banheiro social, área de cir-
culação e varanda;

- 2º Pavimento: Apartamento com copa, 
cozinha, suite, dois quartos, sala, banheiro, 
área de serviço e varanda;

- 3º Pavimento: Terraço com banheiro.

Vende-se Prédio em construção no 
Centro de Aiuruoca com 4 andares

Contato: 35 98875-4635

35-3341-3488 - Caxambu

As ações de enfren-
tamento a pandemia da 
Covid-19 em São Lou-
renço tem sido referência 
para o Brasil desde o 
início do Governo Walter 
Lessa. O chefe do exe-
cutivo municipal recebeu 
nesta semana ligações 
do secretário Geral da 
Presidência da Repúbli-
ca, Onix Lorenzoni, do 
Deputado Federal Celso 
Russomano (Prb-SP) e 
do Senador Luiz Carlos 
Heinze (PP) para con-
tribuir com o Governo 
Federal mostrando os 
trabalhos realizados. 

O  p re fe i t o  Lessa 
está ent re  os c inco 
prefeitos e ex-prefeitos 
que serão ouvidos na 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 

Covid. Lessa será ou-
vido pelos senadores 
para expor as ações 
desenvolvidas com re-

cursos próprios do mu-
nícipio, uma vez que 
elas têm trazido efeti-
vidade para o comba-

te a pandemia com o 
mínimo de impacto na 
economia local.

Adeus ao Tenente Coronel 
Leonel Junqueira

aconteceu na Basílica Menor 
de São Lourenço Mártir, pre-
sidida pelo Pe. Alexandre 
Costa Solaira que ressaltou 
em suas palavras: “...Cento 
e seis anos se passaram da 
vida daquele menino sonha-
dor e de bom coração, que 
fez de São Lourenço sua terra 
querida. Aqui viveu, amou, 
perdoou, trabalhou, constituiu 
família, fez parte do glorioso 
Exército Brasileiro, tornou-
se discípulo e missionário 
do Bom Pastor Jesus Cristo, 
morto e ressuscitado...”.
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5 verdades bíblicas que odiamos 
sobre o perdãoSe aulas e atividades edu-

cacionais remotas, impostas 
pela pandemia da Covid-19, são 
um desafio para os estudantes 
adultos, o que dizer do embaraço 
que elas representam para as 
crianças, suas famílias e pro-
fessores? E quando falamos em 
crianças bem pequenas, na faixa 
dos 3 anos, qual é o tamanho da 
dificuldade? 

Diante disso, as professoras 
do Grupo 3, do Núcleo de Educa-
ção da Infância da Universidade 
Federal de Lavras (Nedi/UFLA), 
Apolliane Xavier Moreira dos 
Santos e Franciane Sousa Ladeira 
Aires, dedicaram-se a pensar uma 
nova proposta de trabalho peda-
gógico para essa faixa de idade, 
com o objetivo de estimular as 
famílias a criarem um ambiente de 
brincadeiras e aprendizagens com 
materiais simples e acessíveis, no 
espaço da casa, no período de 
atividades remotas. 

Elas organizaram um crono-
grama de atividades que inclui 
encontros virtuais com as crian-
ças e famílias, tanto encontros 
individuais como de grupo, con-
jugados à entrega de kits edu-
cativo-pedagógicos detalhada-
mente pensados para estimular 
o desenvolvimento integral das 
crianças, considerando a media-
ção direta da família. A iniciativa 
já vem gerando bons resultados, 
com envolvimento significativo 
das crianças e avaliação positiva 
pelas famílias – e pode inspirar 

outros professores nesse mo-
mento especialmente desafiador 
para a Educação Infantil.

Os kits são compostos por 
materiais auxiliares, que as famí-
lias precisarão para o desenvol-
vimento das atividades com as 
crianças, e todas as orientações 
para as atividades são organi-
zadas em folhas tamanho A3. O 
diferencial já começa pela curiosi-
dade que o kit desperta na crian-
ça, por ser em tamanho maior e 
incluir tintas, giz de cera, cola e 
outros materiais que chamam a 
atenção dos pequenos. Todas as 
atividades propostas são cuida-
dosamente explicadas aos pais 

e responsáveis, que conseguem 
saber exatamente como devem 
apresentar a atividade aos filhos 
e como lidar com a criança no mo-
mento do desenvolvimento. São 
orientados, inclusive, a primeiro 
estimular que a criança explore 
o kit e se interesse por ele. 

As atividades vêm com QR 
Codes, pelos quais a família 
pode acessar vídeos e pod-
casts, alguns gravados pelas 
próprias professoras, que aju-
dam a ambientar o momento de 
aprendizagem. As experiências 
estimuladas pelo kit em nada se 
parecem com cartilhas ou ativi-
dades apostiladas, e vão bem 

além do colorido ou da aprendi-
zagem de conceitos: a criança 
se interessa em ser protagonista, 
atraída pelas propostas de ir para 
a cozinha com a família fazer uma 
receita de massinha de modelar, 
ou construir um chocalho, ou um 
tambor, ou divertir-se ouvindo e 
criando rimas, apreciando mú-
sicas e histórias que fogem do 
repertório mais comum. 

O empenho de tempo e esforço 
das professoras no desenvolvimen-
to dos kits é facilmente percebido 
por quem analisa as atividades 
e observa o cuidado com que 
foram pensadas, interconectadas 
com cada objetivo de aprendi-
zagem. “Nós fomos pensando, 
em detalhes, como faríamos se 
estivéssemos com as crianças 
presencialmente, e, dessa forma, 
fomos construindo os momentos 
para as vivências em família”, con-
ta a professora Franciane. Desse 
modo, a frustração das dificuldades 
vivenciadas nas experiências de 
2020 vão dando lugar ao alento de 
garantir que as crianças pequenas 
passem por esse período sem tan-
tas perdas pedagógicas. A profes-
sora Apolliane conta que o retorno 
das famílias tem demonstrado que 
a busca por novos modos de fazer 
valeu a pena. 

Comunicação UFLA
- Telefones: (35) 3829-

1104/5197/3190/1606/1605
- ufla.br
- comunicacao@ufla.br

Kit Educativo-pedagógico da UFLA auxilia 
na construção de vínculos e aprendizagens 

em tempos de pandemia Postado por Presbítero André Sanchez

Uma nova pesquisa global 
sobre o desenvolvimento susten-
tável, encomendada pela Master-
card, revelou que a pandemia da 
Covid-19 alavancou a consciên-
cia ambiental de consumidores 
em todo o mundo, resultando 
em mudanças significativas em 
sua atenção quanto aos efeitos 
gerados por suas ações e hábitos 
de consumo no planeta. 

Segundo o levantamento, 85% 
dos brasileiros estão mais cons-
cientes quanto ao seu impacto 
no meio ambiente desde o início 
da pandemia, um dos principais 
impulsionadores dessa expansão 
são as redes sociais. Mais de um 
quarto dos brasileiros (28%) estão 
acompanhando de perto todas 
as mudanças climáticas que vêm 
acontecendo globalmente a partir 
de notícias e conteúdos gerados 
em suas redes, 75% dos entre-
vistados afirmaram que reduzir 
suas emissões de carbono é uma 

Para 85% dos brasileiros a pandemia 
intensificou a consciência ambiental

De acordo com o estudo global, a pandemia fez com que milhões de pessoas mudassem seus 
comportamentos e se tornassem mais cientes sobre o meio ambiente

tarefa mais importante agora, do 
que antes da pandemia. 

“Na Mastercard, incorporamos 
a sustentabilidade e o cuidado com 
o meio ambiente no centro do nosso 
negócio. Nossos valores estão dire-
tamente ligados ao sucesso contí-
nuo da nossa empresa, e sabemos 
da nossa responsabilidade com o 
retorno disso para o planeta.” afirma 
Estanislau Bassols, Gerente Geral 
da Mastercard Brasil. “Por isso, 
lançamos globalmente soluções 
como a Calculadora de Emissão 
de Carbono, que tem como objetivo 
impulsionar o consumo conscien-
te, e iniciativas como a Coalizão 
Planeta Priceless, que apoia o 
plantio de 100 milhões de árvores 
até 2025, e nosso compromisso 
em zerar as emissões líquidas de 
carbono da companhia até 2050. 
Além disso, recentemente emiti-
mos títulos verdes no valor de US$ 
600 e mudamos nosso modelo de 
remuneração dos executivos para 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA
Processo n° 063/2021 - Creden-

ciamento n° 007/2021
AVISO DE CREDENCIAMENTO
O presente Chamamento Público 

tem por objetivo o credenciamento 
de profissionais da área de saúde 
(pessoas físicas ou Jurídicas) para 
atendimento suplementar/comple-
mentar na forma de consultas mé-
dicas em diversas especialidades e 
plantões, para prestação de serviço 
no município de Andrelândia. Data 
para Credenciamento a partir da data 
de sua publicação até 31/12/2021. 
Informações: licitacao2@andrelandia.
mg.gov.br ou (35) 3325-1432. Aline 
Rizzi – Presidente CPL - Andrelândia-
MG, 29/04/2021.

 
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n° 075/2021, Pregão 
Pres. nº 028/2021

Registro de Preços para futuras e 
eventuais contratações de empresas 
para aquisição de materiais de cons-
trução e afins. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 18/05/2021, com 
início às 08:00 horas. Informações 
licitacao2@andrelandia.mg.gov.br 
ou Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: 
Aline Rizzi -MG, 29/04/2021.

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 078/2021, PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

A Prefeitura de Andrelândia, por 
intermédio de sua Pregoeira e Equipe 
de Apoio, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que reali-
zará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo Menor Preço

por Item, em sessão pública ele-
trônica a partir das 09:00 horas (horá-
rio de Brasília- DF) do dia  19/05/2021, 
através do site https://www.bll.org.
br/, destinado  a Registro de preços 
para eventuais e futuras aquisições 
de materiais odontológicos. 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, 16/04/2021. 
Aline Rizzi – Pregoeira.

vincula-los às nossas iniciativas de 
ESG. Esses são alguns exemplos 
recentes de ações efetivas que 
estamos trabalhando globalmente 
em prol do meio ambiente”, finaliza 
o executivo. 

A pesquisa revelou também a 
importância desse assunto para 
as companhias. Mais da metade 
dos brasileiros, afirmou que agora 
dão mais valor às marcas que se 
comportam de forma mais sus-
tentável, e 84% declararam que, 
mais do que nunca, é de extrema 
relevância para as companhias 
atuarem de forma sustentável. 

Quando questionados sobre 
os três principais tópicos que 
deveriam ser endereçados pelas 
marcas 48% mencionaram que a 
diminuição do desperdício está 
nas prioridades, seguidos por 
43% que apontaram a redução da 
poluição do ar e da água. Outros 
25% afirmaram que o foco deve 
ser no combate da poluição con-

sequente ao uso do plástico. 
A pesquisa revelou também 

que, em 2021, 56% dos brasilei-
ros planejam fazer mais pausas 
para momentos que os permi-
tam apreciar a natureza, e 55% 
estão planejando reciclar mais, 
uma tendência que está sendo 
impulsionada por mais mulheres 
do que homens. Além disso, 
metade dos brasileiros entrevis-
tados também começou a praticar 
atividades físicas para ajudar a 
melhorar seu bem-estar. 

Ainda na pesquisa, 20% dos 
entrevistados brasileiros disseram 
que o ativismo digital os encora-
jou a tomar decisões melhores e 
mais conscientes, 35% afirmam 
ter apoiado pelo menos uma 
campanha ambiental nas mídias 
sociais, com mais de 17% tendo 
participado de abaixo-assinados 
para defender as questões das 
mudanças climáticas pela primei-
ra vez desde a pandemia.

Perdão. Grandes dificulda-
des, brigas, guerras, separações, 
mágoas, dores acontecem todos 
os dias pela falta dele. O perdão 
existe porque todos nós somos 
falhos. Sem ele dificilmente poderia 
haver relações humanas saudáveis. 
Mas apesar de ser tão importante 
o perdão ainda representa uma 
grande dificuldade, principalmente 
para aqueles que tentam moldar o 
perdão às suas próprias convicções 
e não àquilo que Deus nos orienta 
em Sua palavra. Daí a necessida-
de de conhecermos essas cinco 
verdades bíblicas sobre o perdão 
que certamente nos direcionarão, 
mas também incomodarão bastan-
te àqueles que tem suas próprias 
convicções sobre o perdão.

1-) Perdão não é algo facultativo
É muito comum escolhermos 

aquilo que perdoamos baseados 
em nosso julgamento daquilo que 
é perdoável ou não para nós. É 
comum pensarmos, por exemplo, 
que se alguém errar mais de uma 
vez conosco então não merece 
nosso perdão. Ai montamos nossa 
escala de valores e damos ou não 
o perdão quando acharmos que 
devemos. Mas a verdade bíblica 
mostra que perdoar não é algo 
facultativo. É obrigatório. É manda-
mento. Logo, devemos perdoar e 
ponto: “Acautelai-vos. Se teu irmão 
pecar contra ti, repreende-o; se ele 
se arrepender, perdoa-lhe. Se, por 
sete vezes no dia, pecar contra ti 
e, sete vezes, vier ter contigo, di-
zendo: Estou arrependido, perdoa-
lhe.” (Lucas 17:3-4).

2-) Perdão não se apoia apenas 
em sentimento

É muito bom quando sentimos 
vontade de perdoar alguém. Mas 
quase sempre não acontece assim. 
Se focarmos no que sentimos ge-
ralmente acharemos em nosso co-
ração ira, raiva, desejo de vingança 
e outros sentimentos pouco nobres. 
Daí a palavra de Deus nos mostrar 
a grande verdade de que perdoar é 
fruto da razão e não da emoção. O 
sentimento pode estar envolvido no 
perdão, mas não existindo o senti-
mento favorável ao perdão, a razão 
deve prevalecer. Quando Pedro se 
aproxima de Jesus buscando testar 
o limite do perdão, Jesus o surpre-
ende: “Então, Pedro, aproximando-
se, lhe perguntou: Senhor, até 
quantas vezes meu irmão pecará 
contra mim, que eu lhe perdoe? Até 
sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: 
Não te digo que até sete vezes, 
mas até setenta vezes sete.” (Mt 
18:21-22). Só conseguimos cumprir 
a ordem de Jesus baseado no de-
sejo racional de perdoar e agradar 
a Deus. Se nos basearmos nos 
sentimentos, perdoar sete vezes 
já é muito para nós, imagine então 
setenta vezes sete!

3-) Perdão não pode ser fingido
Fingir que perdoa é um artifício 

que muitos usam, afinal, facilita mui-
to as coisas. Mas a verdade bíblica 
que precisamos conhecer é que 
Deus quer perdão genuíno vindo 
de nosso coração: “Assim também 
meu Pai celeste vos fará, se do ín-
timo não perdoardes cada um a seu 
irmão.” (Mateus 18:35). A parábola 
que Jesus contou fala de alguém 
que recebeu um grande perdão, 
mas quando chegou a sua vez de 
exercitar o perdão, não perdoou, 
evidenciando um coração ingrato 
e egoísta. Daí Jesus dizer e frisar 
que devemos perdoar “do íntimo”. 

Perdão precisa ser algo que ecoa 
partindo da nossa razão e passa 
por todo o nosso ser. Isso não signi-
fica que as feridas provocadas pelo 
agressor se curam imediatamente. 
Significa que a decisão de perdoar 
deve ser verdadeira.

4-) Perdoar não é esquecer
Muitos não perdoam porque 

acreditam que o fato de lembrar de 
todo o acontecimento signifique que 
não houve o perdão. Se basearmos 
nossa decisão de perdoar no fato 
de esquecermos o ocorrido nunca 
iremos perdoar. Nosso cérebro 
grava tudo o que ocorre conosco, e 
grava de forma ainda mais forte, na 
memória, fatos que nos marcaram 
de alguma forma, por exemplo, 
quando somos “agredidos” por al-
guém. Assim, é bem provável que 
nunca esqueçamos uma ofensa re-
cebida. A grande libertação está em 
lembrar do fato e não mais imputar 
ao agressor a culpa. Quem perdoa 
lembra do fato, mas lembra também 
que decidiu dar o perdão. Isso gera 
paz ao coração. “Pois perdoarei as 
suas iniqüidades e dos seus peca-
dos jamais me lembrarei.” (Jeremias 
31:34b). Interessante notar que na 
linguagem poética usada nesse 
texto Deus diz que não lembrará 
mais dos pecados daquele povo. 
Será que Deus pode esquecer de 
algo? Sabemos que não. O texto nos 
mostra Deus não mais imputando 
àqueles pecadores os seus pecados 
confessados. Mostra Deus perdoan-
do de fato e de verdade! É assim que 
devemos também agir.

5-) Não perdoar nos coloca 
numa situação terrível diante 

de Deus
Apesar de todas as verdades 

bíblicas sobre o perdão é comum 
encontrarmos pessoas que ainda 
assim decidem não perdoar. Acham 
muito difícil cumprir as exigências 
Deus. O grande problema, e falo 
isso com temor e tremor, é a situ-
ação que essa atitude nos coloca 
diante de Deus. Essa talvez seja 
a mais terrível verdade sobre o 
perdão: “Porque, se perdoardes aos 
homens as suas ofensas, também 
vosso Pai celeste vos perdoará; 
se, porém, não perdoardes aos 
homens as suas ofensas, tampouco 
vosso Pai vos perdoará as vossas 
ofensas.” (Mateus 6:14-15). Sim, 
Deus não perdoa pessoas que 
não perdoam. Mas o que isso traz 
de implicações para nossa vida? 
Pecados não perdoados em nossa 
vida nos separam de Deus e pre-
judicam a nossa comunicação com 
Ele, trazendo uma grande brecha 
para atuação do mal em nossa vida: 
“Mas as vossas iniquidades fazem 
separação entre vós e o vosso 
Deus; e os vossos pecados enco-
brem o seu rosto de vós, para que 
vos não ouça.” (Isaías 59:2). Esse 
é um dos motivos de termos tantas 
pessoas com doenças emocionais 
por causa da falta de perdão e 
distanciamento de Deus. A falta de 
perdão causa uma ferida espiritual 
muito grande na vida da pessoa, 
que tende a piorar com o tempo.

CONCLUSÃO
A conclusão é óbvia! Temos 

de perdoar. É o melhor caminho a 
seguir, ainda que seja um caminho 
difícil. Perdoar é saudável para 
nosso corpo, mente e espírito. Não 
perdoar traz doenças físicas, emo-
cionais e espirituais. Perdoar nos 
mantém mais próximos de Deus e 
em paz. A escolha é de cada um.
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O Sebrae e o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI) 
celebraram, nesta sexta-feira (30), 
acordo de cooperação técnica para 
fomentar o registro de marcas, 
desenho industrial e programas 
de computador e depósitos de pa-
tentes entre os micro e pequenos 
negócios no Brasil. O evento, com 
transmissão online, contou com a 
presença do presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, do presidente do 
INPI, Cláudio Furtado e do secre-
tário especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do 
Ministério da Economia, Carlos 
da Costa. Microempreendedores 
que já estão protegendo suas 
propriedades intelectuais partici-
param relatando suas experiên-
cias. O encontro também é uma 
comemoração ao Dia Mundial da 
Propriedade Intelectual, celebrado 
no último dia 26

O presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, destacou que a expectativa 
para as ações a serem realiza-
das, a partir do acordo, incluem a 
capacitação de mais de dois mil 
pesquisadores, além da criação 
do selo brasileiro de Indicação 
Geográfica. “Por meio desse tra-
balho, do Sebrae com o INPI, 
vamos transformar sonhos em 
processos reais das micro e peque-
nas empresas do Brasil. Faremos 
mentorias, capacitações e uma 
série de iniciativas para fortalecer 
o poder da propriedade intelectual 
entre os empreendedores. Vamos 
trabalhar a importância do registro 
de marcas, das indicações geográ-
ficas e a criação do selo de origem, 
que colocará os nossos negócios 
em um outro patamar, inclusive 
internacionalmente. O objetivo 
maior é levar valor agregado aos 
produtos tipicamente brasileiros”, 
declarou Melles.

De acordo com o secretário 
Carlos da Costa, o Brasil já evoluiu 
bastante no processo de conces-
são de propriedades intelectuais 
e, daqui para frente, a tendência é 

fortalecer cada vez mais os valores 
não palpáveis das empresas. “Já 
tivemos que esperar treze anos 
para uma concessão  de patente 
no Brasil. Hoje, o governo conse-
guiu, sem tantos custos, reduzir 
esse tempo em mais da metade. 
Quando falamos em registro de 
marca, o prazo não chega nem a 
um ano. Constatamos que 75% do 
valor de um negócio está nos valo-
res que chamamos de intangíveis. 
São aqueles que não podem ser 
tocados, como a marca, a estraté-
gia, as patentes, a boa vontade e a 
fidelidade dos clientes. Valorizar a 
propriedade intelectual é aumentar 
o valor final da empresa. É por 
isso que iniciativas como essa têm 
poder de melhorar o desempenho 
dos negócios no país, gerando 
mais emprego e renda circulando”, 
analisou. 

Por sua vez, o presidente do 
INPI, Cláudio Furtado, informou 
que o acordo com o Sebrae faz 
parte de uma série de cooperações 
que o Instituto está firmando para 
potencializar a inovação e os ne-
gócios do país. “Vamos fechar pelo 
menos 24 acordos com diversas 
instituições que apoiam a inovação 
e os negócios. Eu costumo dizer 
que o Sebrae atende as micro e 
pequenas empresas que um dia 
serão as grandes empresas do 

país. O Sebrae tem esse poder de 
despertar a potência do empreen-
dedorismo. É importante unirmos 
forças para incentivar a valorização 
da propriedade intelectual. Por 
exemplo, nós somos excelentes 
produtores de café, mas você não 
vê uma pessoa pedindo na padaria 
um café específico, de alguma de 
nossas indicações geográficas. 
Junto com o Sebrae, queremos 
fazer essa revolução na menta-
lidade das pessoas, buscando a 
valorização das marcas e produtos 
brasileiros”, disse.

O uso da propriedade
intelectual na prática.

Na sequência, a empreen-
dedora Janice Koepp, CEO da 
Biocelltis Biotecnologia, afirmou 
que, a partir da proteção de suas 
patentes, sua empresa tornou-se 
referência nacional com planos de 
internacionalização das patentes: 
“Usamos muito da propriedade 
intelectual na Biocelltis. Registra-
mos as patentes de biomateriais 
em dermoclínica e reconstrução 
de tecidos. Com a orientação do 
SebraeTec, somos referência no 
país. Neste momento, estamos 
em fase de pedido de patente 
internacional. Pretendemos ser 
a primeira empresa brasileira a 
comercializar tecidos para outras 

Sebrae e INPI firmam acordo 
para fomentar proteção e uso da 

propriedade intelectual pelas MPE
O objetivo é promover a valorização dos ativos intangíveis dos produtos e 

serviços dos micro e pequenos negócios
empresas do nosso país com o 
objetivo de diminuir o uso de ani-
mais em testes farmacêuticos e de 
produtos em geral”.

O fundador da Isobloco, Henri-
que Ramos, relatou como as paten-
tes têm valorizado sua empresa, até 
mesmo junto ao mercado de investi-
dores. “Trabalhamos com soluções 
de aço e concreto para construção 
civil, com produtos inovadores que 
reduzem o impacto ambiental. A 
partir de uma consultoria com o 
Sebrae, nós descobrimos a impor-
tância da proteção de propriedades 
intelectuais na nossa empresa. 
Já registramos marcas, desenho 
industrial e marca em 3D, além dos 
depósitos de patentes. Isso nos 
deu uma força no mercado, nós 
protegemos a marca, os clientes e 
os investidores. O apoio do Sebrae 
foi fundamental para entendermos 
como isso era importante para nos-
so crescimento”, afirmou.

Ana Cecília Veloso, proprietária 
da São Luiz Estate Coffees, integra 
uma das 77 indicações geográficas 
do país, produzindo café na Região 
do Cerrado Mineiro. A empresária 
conta que o reconhecimento por 
meio da Indicação Geográfica co-
locou o negócio da família em um 
patamar bastante elevado: “Faço 
parte da quarta geração da família 
que produz café. Sempre tivemos 
muita qualidade, mas a gente não 
tinha essa pegada comercial para 
o registro de IG. Tivemos apoio 
do Sebrae para alcançar esse 
reconhecimento. O título agregou 
muito valor ao nosso produto. Após 
a denominação de garantia de 
origem, o Sebrae ainda nos apoia 
no relacionamento com clientes 
em potencial e trabalhamos nossa 
marca também”. Na sequência, o 
gerente de Inovação do Sebrae, 
Paulo Renato Cabral, acrescentou 
que o acordo entre Sebrae e INPI 
inclui ações estratégicas, táticas 
e operacionais no trabalho de 
valorização dos produtos, marcas 
e inteligências nacionais.

4 Formas de evitar o vazamento de dados
Cientistas de dados indicam os principais riscos e trazem alternativas 

para que usuários não tenham suas informações expostas
O vazamento de dados é uma 

das atuais fraudes virtuais mais 
temidas no mundo, mas nem to-
das as pessoas têm conhecimen-
tos suficientes para lidar com os 
riscos. Recentemente, cerca de 
533 milhões de usuários do Face-
book – 8 milhões no Brasil - tive-
ram suas informações roubadas 
e disponibilizadas para download 
gratuito em fóruns online.

A cientista de dados da Lam-
bda3, Fabíola Pugliezi, indica que 
além das informações considera-
das comuns, como nomes com-
pletos, CPFs, e-mails e datas de 
nascimento, os vazamentos po-
dem abranger outras referências 
e documentos. “A violação de da-
dos tem alimentado um mercado 
lucrativo para criminosos virtuais 
e nos deixa expostos a fraudes e 
golpes cada vez mais realistas. 
Há os casos em que localizações, 
biografias, IDs de Facebook e 
até CNHs são compartilhadas”, 
pontua Pugliezi.  

Para o CDO da Lambda3, 
Ahirton Lopes, os riscos para 
quem tem seus dados expostos 
vão de ligações indesejadas a 

tentativas de extorsão – aquelas 
em que o criminoso liga para al-
gum parente fingindo estar com 
a pessoa, exigindo resgaste. 
“Além disso, os dados podem ser 
usados para práticas de falsidade 
ideológica como a abertura de 
financiamentos e crediários, so-
licitações de cartões de crédito, 
entre outros”, alerta Lopes.

Como alerta a empresas e 
pessoas, os especialistas em 
dados apontam os ambientes 
virtuais que mais requerem aten-
ção e listam 4 formas de evitar o 
vazamento de dados.

•E-mails e SMS
É preciso ter atenção ao re-

ceber SMS com informações de 
compras que, na verdade, não 
foram realizadas ou e-mails com 
assuntos suspeitos como “promo-
ções imperdíveis” de empresas 
desconhecidas. “Para o primeiro 
caso, o ideal é não responder e 
não clicar em nenhum link que 
venha na mensagem. No segun-
do, a recomendação é deletar o 
e-mail sem sequer abrir a men-
sagem”, indica Fabíola.

•Aplicativos
A reutilização de senhas é 

rotina para muitas pessoas. No 
entanto, é importante se atentar 
a usar a mesma para diversas 
aplicações. “Por exemplo, se um 
usuário utiliza uma senha para 
o e-mail e para diversos outros 
serviços, o risco é enorme de o 
criminoso ter acesso a aplicativos 
como os financeiros e bancos 
digitais com mais facilidade”, diz 
Ahirton. Para ele, o ideal é usar 
diferentes combinações, prefe-
rencialmente com alternações 
entre caracteres maiúsculos, 
minúsculos e numerais.

•Ligações
Outro golpe comum ocorre 

quando alguém liga se iden-
tificando como funcionário de 
instituição bancária. Na pres-
sa ou até mesmo por falta de 
conhecimento, a pessoa pode 
fornecer informações que podem 
prejudicá-la. “Quando surgir uma 
ligação suspeita, a pessoa deve 
desligar o telefone e entrar em 
contato com seu banco. Em caso 
de confirmação de compras ou 

situações similares, o ideal é 
fazer contato com a empresa por 
meio dos canais oficiais”, orienta 
a cientista de dados.  

•PIX
Embora o PIX tenha sido criado 

para facilitar as transações ban-
cárias, a chave pode ser um fator 
perigoso. “A partir do momento em 
que hackers conseguem dados 
como o CPF e outras informações 
pessoais, não é seguro ter como 
principal chave do PIX o número do 
documento, e-mail ou telefone. O 
ideal é usar as chaves aleatórias”, 
recomenda o CDO.

Como descobrir senhas 
vazadas?

Segundo Ahirton Lopes, si-
tes como o Have I Been Pwned 
e Minha Senha, são recomen-
dáveis para descobrir senhas 
vazadas. “Ambos oferecem re-
cursos para  saber se houve vio-
lação de dados do Facebook ou 
outros serviços à que o usuário 
tenha cadastro, sendo possível 
checar se ele teve sua senha 
vazada”, conclui Lopes.

A criação do 
governo digital

Por Francisco Gomes 
Junior

Estamos caminhando para 
que a sociedade seja cada 
vez mais digital. Hoje, con-
versamos por apl icativos, 
enviamos vídeos e áudios, 
construímos perfis para redes 
sociais, fazemos pagamentos 
e utilizamos a internet para 
operações bancárias, inves-
timentos e até para aquisição 
de criptomoedas. Os serviços 
são cada vez mais prestados 
por plataformas virtuais.

Diante desse cenário irre-
versível de digitalização social, 
alguns países criaram legisla-
ções para que o governo tam-
bém seja digital. Um exemplo 
bem-sucedido é o da Estônia, 
que criou o e-gov, conceito onde 
mais de 500 serviços públicos 
são realizados pela Internet, 
desde o registro do nascimento 
de um filho, o agendamento de 
uma consulta médica, a abertu-
ra de uma empresa, entre tan-
tos outros serviços disponíveis. 
Após a Estônia, outros países 
europeus estão em transforma-
ção para e-gov.

O Brasil acaba de entrar 
nesse rol de países que apos-
tam na digitalização de servi-
ços. Foi sancionada a Lei n. 
14.129 de 29/03/21 que cria o 
Governo Digital, estabelecendo 
regras e procedimentos para 
a prestação online dos servi-
ços públicos, que deverão ser 
acessados por aplicativos para 
computadores e celulares.

A Lei foi sancionada com 
alguns vetos, que serão poste-
riormente apreciados e votados 
pelos Congressistas. O projeto 
de lei é de autoria do deputado 
Alessandro Molon e foi relatado 
no Senado por Rodrigo Cunha. 
O objetivo é o de transformar 
os serviços prestados pelos 
órgãos públicos (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) em 
digitais, propiciando eficiência, 
maior agilidade e qualidade 
para a população que busca os 
serviços públicos.

O Governo Digital tem como 
objetivo diminuir burocracias, 
disponibilizar em plataforma 
única o acesso às informações 
e aos serviços públicos, além 
de possibilitar a todos os cida-
dãos acessar os serviços, sem 
a necessidade de solicitação 

E-Commerce
Correios supera marca de envio de encomen-

das em uma semana
A expectativa de um incre-

mento ainda maior no fluxo 
de encomendas oriundas do 
comércio eletrônico, neste ano, 
tende a se confirmar no Brasil. 
Por essa razão, os Correios se-
guem atuando com força máxi-
ma, focados em garantir os me-
lhores resultados ao segmento. 
Prova disso é o recorde de pos-
tagens registradas pela estatal, 
na semana de 12 a 16 de abril: 
foram mais de 9,6 milhões de 
encomendas enviadas - marca 
que supera o número apurado 
na última Black Friday, quando 
foram despachadas cerca de 
9,5 milhões de encomendas, na 
chamada Black Week. 

Considerando ter se tra-
tado de uma semana sem 
data comemorativa para o 
e-commerce nacional, esse 
feito é mais um demonstrativo 
excepcional de um merca-
do que se mostra aquecido. 
Atentos a essa tendência, os 
Correios aprimoraram seus 
prazos de entrega em quase 
40 mil trechos em 2021, com 
mais de 4,4 mil trechos para 
entrega um dia após a posta-
gem (D+1). A iniciativa reforça 
o contínuo compromisso da 
empresa em ofertar melhores 
prazos com qualidade, aten-
dendo, também, a todas as 
diretrizes de segurança para 
empregados e clientes.  

Vale ressaltar, ainda, que 
a estatal tem ampliado o seu 
portfólio de serviços e produtos, 

para trazer mais qualidade e 
segurança tanto para lojistas e 
empreendedores que desejam 
ingressar no ambiente virtual, 
quanto para aqueles que dese-
jam potencializar suas vendas. 

 Melhores preços e prazos 
– De janeiro a abril deste ano, 
os Correios anunciaram uma 
série de melhorias importantes 
nos serviços de encomendas, 
que propiciaram aos vende-
dores online trabalharem com 
menores prazos de entrega e 
melhores preços, para diversos 
trechos e localidades do país. 

 Desde o ano passado, a 
empresa tem apoiado peque-
nas e médias empresas brasi-
leiras com o programa “Aproxi-
ME”, uma matriz de soluções 
que visa facilitar a entrada de 
comerciantes no universo do 
e-commerce. Ao acessarem 
serviços como Sedex, PAC, 
Logística Reversa, Gestão 
de Armazéns e Mini Envios, 
pequenas e médias empresas 
estão incrementando seus ne-
gócios, tornando-se ainda mais 
competitivas. Todos esses in-
centivos têm gerado resultados 
importantes para o setor e para 
a economia nacional.

 Mais uma vez, os Correios 
se confirmam como o maior 
parceiro do comércio eletrônico 
brasileiro, mostrando-se uma 
empresa adaptável e pronta 
para acompanhar os desafios 
e as exigências do mercado e 
dos consumidores.

presencial. A prestação do 
serviço pelo meio digital pos-
sibilitará ainda a transparência 
na execução e monitoramento 
sobre a qualidade da prestação, 
substituindo processos manuais 
pelo uso da tecnologia.

Haverá uma base nacional 
de serviços públicos e uma 
plataforma única para acesso 
às informações. Na plataforma 
ficará disponível uma base 
de dados abertos, os dados 
gerados ou acumulados pelos 
entes públicos que não estejam 
sob sigilo ou sob restrições de 
acesso nos termos da LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Da-
dos), que deverão contemplar 
basicamente dados cadastrais. 
Este ponto ainda deverá susci-
tar discussões sobretudo pela 
abertura de dados pessoais.

Os processos administrativos 
também serão todos eletrônicos, 
fazendo com que os cidadãos 
utilizem assinatura eletrônica, 
desde que respeitados parâme-
tros de autenticidade.

O cidadão terá a garantia 
de que o atendimento nas pla-
taformas digitais será gratuito, 
de que os procedimentos serão 
padronizados não cabendo ne-
nhuma exigência fora desses 
padrões e ainda poderá indicar 
o canal preferencial de comu-
nicação para o recebimento 
de notificações, mensagens e 
outros avisos.

A criação do Governo Digital 
coloca o Brasil no patamar de 
nações avançadas. Há uma 
tendência irreversível de que 
os serviços públicos sejam 
prestados digitalmente e, caso 
a implementação se mostre 
adequada e acessível a toda 
população, teremos uma me-
lhoria de qualidade na pres-
tação dos serviços públicos, 
sempre bastante criticados.

Dr. Francisco Gomes Júnior: 
Advogado sócio da OGF Advo-
gados, formado pela PUC-SP, 
pós-graduado em Direito de 
Telecomunicações pela UNB e 
Processo Civil pela GV Law – 
Fundação Getúlio Vargas. Foi 
Presidente da Comissão de Éti-
ca Empresarial e da Comissão 
de Direito Empresarial na OAB. 
Instagram: ogf_advogados
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Máxima Assessoria de Impren-
sa Telefone: (11) 2203-5802

Serviço de transferência de di-
nheiro em tempo real que funciona 
24 horas por dia, durante todos os 
dias da semana e de forma gratuita 
para pessoas físicas. Esse é o 
Pix que foi lançado em novembro 
de 2020 e, mesmo com todas as 
facilidades que trouxe ao merca-
do, ainda causa certa estranheza 
na população, o que aumenta 
também o número de golpes en-
volvendo o sistema. 

Segundo pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), em 
parceria com o Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil), 
mais de 12 milhões de brasileiros 
já sofreram algum tipo de golpe 
financeiro pela internet nos últi-
mos anos, o que representa um 
prejuízo de quase R$ 2 bilhões 
somente em fraudes. 

No caso do Pix, o alerta é 
feito pela Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) que afirma 
que, as tentativas de golpe regis-
tradas com o sistema foram rela-
tadas por instituições financeiras 
e identificadas como phishing, 
que enganam as vítimas para 
que elas forneçam informações 

pessoais e confidenciais. 
Para Francisco Carvalho, CEO 

da Zipdin, techfin autorizada pelo 
Banco Central e que opera através 
de uma plataforma 100% digital 
que tem o objetivo de facilitar o 
acesso a crédito para empresas e 
pessoas, atenção é fundamental 
na hora de realizar qualquer tipo 
de operação online. “Com a digi-
talização dos serviços financeiros, 
é importante estar atento. Cada 
vez mais pessoas fazem compras 
e pagamentos por meio dos seus 
smartphones ou computadores, 
mas não sabem como se proteger 
dessas fraudes. É importante ter 
cuidado com supostas mensagens 
enviadas pelo banco, não clicar 
em qualquer link que receber e, 
principalmente, conferir antes o 
endereço do site em que está 
inserindo os seus dados”, afirma 
o executivo. 

Pensando em ajudar a tirar 
as principais dúvidas e baseado 
nas informações que a Febra-
ban recomenda à população, 
Carvalho listou abaixo algumas 
dicas importantes divulgadas pela 
Federação. Confira: 

• Clonagem do Whatsapp: 

neste tipo de golpe, os criminosos 
enviam uma mensagem pelo apli-
cativo fingindo ser de empresas 
em que a vítima tem cadastro. 
Após isso, solicitam o código de 
segurança, que já foi enviado por 
SMS pelo aplicativo, afirmando se 
tratar de uma atualização de ca-
dastro. Com o código, conseguem 
replicar a conta de WhatsApp em 
outro celular. A partir daí, enviam 
mensagens para os contatos da 
pessoa, fazendo-se passar por ela, 
pedindo dinheiro emprestado por 
transferência via Pix. Uma medida 
simples para evitar que o WhatsA-
pp seja clonado é habilitar a opção 
“Verificação em duas etapas”. 

• Engenharia social com What-
sApp: esse é um tipo mais comum. 
O criminoso escolhe uma vítima, 
pega uma foto dela em redes 
sociais, cria uma nova conta no 
WhatsApp e, de alguma forma, 
consegue descobrir números de 
celulares da sua lista de contatos. 
Após isso, o bandido manda men-
sagem para amigos e familiares 
da vítima, alegando que teve de 
trocar de número devido a algum 
problema. Em seguida, pede uma 
transferência via Pix, dizendo estar 

em alguma situação de emergên-
cia. A orientação é ter cuidado com 
a exposição de dados em redes 
sociais, como, por exemplo, em 
sorteios e promoções que pedem 
o número de telefone do usuário. 

• Falso funcionário de banco 
ou centrais telefônicas: aqui, o 
golpista entra em contato com a 
vítima se passando por um falso 
funcionário do banco ou empresa 
com a qual o cliente tem algum 
tipo de ligação, oferece ajuda 
para que o cliente cadastre a 
chave Pix e o induz a fazer uma 
transferência bancária. A Febra-
ban alerta que os dados pessoais 
do cliente jamais são solicitados 
ativamente pelas instituições fi-
nanceiras, tampouco funcionários 
de bancos ligam para clientes 
para fazer testes com o Pix. 

• Bug do Pix: esse tipo de golpe 
apresenta uma “falha” ao executar 
qualquer atividade no sistema ele-
trônico. O próprio Banco Central já 
alertou que não há qualquer “bug” 
no Pix. A Febraban ressalta que 
o cliente sempre deve desconfiar 
de mensagens que prometem 
dinheiro fácil e que chegam pelas 
redes sociais ou e-mail. 

Dicas para não cair em golpes com o 
Pix: saiba como se prevenir
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Mônica Toy lança 
episódio especial de 

Dia das Mães

Arte na Lona
Expedição Rio Verde

Regionais

Lançado o filme o Peixinho 
da Horta - Andrelândia

O Peixinho da Horta é uma 
PANC facilmente encontrada 
nos quintais e hortas do in-
terior de Minas, essa planta 
se destaca pela simplicidade 
da receita e por seu sabor e 
textura surpreendentes.

No filme “Peixinho da Hor-
ta: entre afetos e alquimias” 
você vai descobrir mais sobre 
essa folha carnuda e peluda 
empanada com um jeitinho 
mineiro pela cozinheira Cas-
silda, que deixa visitantes de 
todos os cantos do país en-
cantados com essa receita. 

Este é um projeto apoiado 
pela Lei de Incentivo Aldir 
Blanc do Estado de Minas 
(Lab/MG), uma realização da 
Fundação Guairá em parceria 
com a Secult/Andrelândia, In-
finity produções e LLGrafias. 
O filme está sendo lançado no 
dia 01/05, sábado, nas redes 
Instagram - @secultandrelan-
dia @pousadadosquerubins 
e canal do youtube da Secult/
Andrelândia e Pousada dos 
Querubins.

A s s i s t a m  p e l o  l i n k  
https://www.youtube.com/
watch?v=nf0rj4Ppgac

É um documentário com 
duração de 59 minutos, lan-
çamento no dia 20/04/2021 
no YouTube. Ele foi produ-
zido pela Marca Produções 
ao longo dos dois últimos 
anos a partir de uma expe-
dição que fez todo o curso 
do Rio Verde, da nascente 
até a foz.  Ele aborda simul-
taneamente questões am-
bientais e culturais, onde 
o espectador poderá se 
deslumbrar com as belas 
paisagens do rio, encantar-
se com o processo de pro-
dução de obras de arte e ao 
mesmo tempo espantar-se 
com a constante agressão 
sofrida pelo Rio Verde.

Depoimentos de espe-
cialistas e de simpatizantes 
da arte, do meio ambiente e 
do cotidiano, nos mostram 
uma realidade às vezes 
triste e dramática e outras 
simples e belas.

As trilhas sonoras cria-
das exclusivamente para o 
filme, harmonizam perfei-
tamente com a diversidade  
das cenas que vão de luga-
res inóspitos aos centros 
urbanos.

Arte na Lona é acima 
de tudo um documentário 
que leva para dentro dos 
lares a beleza da nature-
za, o encanto das artes e 
uma educação ambiental 
e cultural inédita na nossa 
região.

Jonas Lemes  
16/04/2021

A Prefeitura Municipal de 
Liberdade, através do Departa-
mento Municipal de Meio Am-
biente, recebeu da Sede da APA 
Serra da Mantiqueira, doações 
de mudas de Ipês para o plantio 
em praças e vias públicas, com o 
intutito de melhorar o paisagismo  
da cidade. No dia 16 de abril, 
estiveram presentes na Sede da 
APA em Itamonte, o Coordena-
dor Municipal de Meio Ambiente 
Wanderlei Primo e o motorista 
Itamar Ernesto Fernandes, para 
receber e transportar as mudas 
até o Município de Liberdade.

“Não poderíamos deixar de 
agradecer, nessa empreitada 
Ambiental, alguns parceiros que 
foram de tal importância para que 
o projeto fosse concluído: o Chefe 

Município de 
Liberdade recebe 
mudas da APA Serra 

da Mantiqueira
As mudas dos Ipês serão utilizadas 

na arborização praças e vias públicas

da APa Serra da Mantiqueira, Sr. 
Virgílio Dias Ferraz; a Senhora 
Selma Cristina Ribeiro, chefe 
Substituta da APASM; ao senhor 
Mauro Sérgio Santana, pela en-
trega das mudas no viveiro; ao 
vereador Denis Alexandre Alves, 
que nos forneceu o veículo para 
o transportar as mudas, e ao Vice 
Prefeito Rogério Aquino e o Prefei-
to Juninho Toledo, que nos deram 
total apoio à todo o processo. 
“Temos a certeza de que estamos 
no caminho certo para transformar 
o município de Liberdade em uma 
cidade mais arborizada e saudável, 
proporcionando uma melhor quali-
dade de vida à todos os moradores  
e visitantes do nosso município”, 
disse o coordenador de Meio Am-
biente Senhor Wanderlei da Silva.

Tem mãe de todos os tipos: 
as descoladas, as discretas, as 
superprotetoras, as independen-
tes, as de pet e até mesmo as de 
pelúcia. Não importa, afinal de 
contas, mãe é mãe e não mede 
esforços para garantir amor e 
proteção.

Mais um Dia das Mães che-
gando e como não podia ser 
diferente, a Mauricio de Sousa 
Produções (MSP) fez um novo 
episódio de Mônica Toy, a ani-
mação 2D e sem falas do estú-
dio, para celebrar essa data tão 
especial. Como protagonistas, 
a historinha tem a participação 
de três supermães do Bairro do 
Limoeiro: Mônica, Magali e a 
coelhinha Dalila, que mostram 
como toda mãe tem aquele 
superpoder de cuidar de muita 
gente ao mesmo tempo.

O curta “MIAUravilhas” é 
o terceiro episódio inédito da 
nova temporada de Mônica 
Toy e está disponível no ca-
nal da Turma da Mônica pelo 
link: https://www.youtube.com/
watch?v=AF1d4swEN_I. O epi-
sódio também será publicado 
nos canais digitais da Turma 
da Mônica no domingo, dia 09, 
Dia das Mães.

 Sobre a Mauricio de Sousa 
Produções 

A Mauricio de Sousa Produ-
ções é uma das maiores empre-
sas de entretenimento do Brasil, 
responsável por uma das marcas 
mais admiradas do país, a Turma 
da Mônica. A MSP investe em 
inovação e produz conteúdos 
em todas as plataformas com a 
mais alta tecnologia, alinhando 
educação, cultura e entreteni-
mento. A empresa é signatária 
dos princípios de empoderamen-
to das mulheres, plataforma da 
ONU Mulheres e Pacto Global. 
No licenciamento, trabalha com 
200 empresas que utilizam seus 
personagens em mais de 4 mil 
itens. A presença da marca na 
plataforma YouTube já passou 
de 14,5 bilhões de views, sendo a 
maior audiência para Mônica Toy, 
conteúdo desenvolvido exclusiva-
mente para esta plataforma; além 
do engajamento e interações 
orgânicos com os fãs em mídias 
sociais. Na área editorial, possui 
um dos maiores estúdios do 
setor no mundo, com 450 títulos 
de livros e mais de 1,2 bilhão de 
revistas vendidas, ambos respon-
sáveis pela alfabetização informal 
de milhões de brasileiros.

O curta comprovará que “mãe é mãe, 
não importa se de pet ou de pelúcia”
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São Lourenço

Combate à pandemia em 
São Lourenço é referência 

para o Senado Federal

Auxílio Emergencial Familiar 
é aprovado pela Câmara 

Municipal

Cadastro para o Auxílio 
Emergencial Municipal inicia 

no próximo dia 5 de maio

As ações de enfrentamento 
a pandemia da Covid-19 em São 
Lourenço tem sido referência para 
o Brasil desde o início do Governo 
Walter Lessa. O chefe do exe-
cutivo municipal recebeu nesta 
semana ligações do secretário 
Geral da Presidência da Repúbli-
ca, Onix Lorenzoni, do Deputado 
Federal Celso Russomano (Prb-
SP) e do Senador Luiz Carlos 
Heinze (PP) para contribuir com 
o Governo Federal mostrando os 
trabalhos realizados. 

O prefeito Lessa está entre os 
cinco prefeitos e ex-prefeitos que 
serão ouvidos na Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da Covid. 
Lessa será ouvido pelos senadores 
para expor as ações desenvolvidas 
com recursos próprios do muníci-
pio, uma vez que elas têm trazido 
efetividade para o combate a pan-
demia com o mínimo de impacto 
na economia local.

As ações de iniciativa do che-
fe de executivo de São Lourenço 
poderão referenciar os senado-
res ao longo dos trabalhos de 
investigações que farão quanto 

O Projeto de Lei, de iniciativa 
do Governo Municipal, que cria 
o Auxílio Emergencial Familiar 
Municipal foi aprovado por una-
nimidade pela Câmara Municipal 
de São Lourenço (CMSL) nesta 
segunda-feira (26/04). O objetivo 
é contemplar as famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social e 
aquelas desempregadas em fun-
ção dos impactos econômicos da 
pandemia do novo Coronavírus e 
não recebem nenhum tipo auxílio 
financeiro do Governo Federal.

Será pago pela Prefeitura 
de São Lourenço o valor de R$ 
300,00, divididos em duas par-
celas, para até 1.350 famílias 
que se encaixarem nos critérios 
descritos na lei. Para contribuir 
para o pagamento do auxílio, os 
vereadores aprovaram a devolu-
ção para os cofres da prefeitura 
de R$ 160 mil que poderá ser 
utilizado no pagamento. 

Terão direito ao Auxílio Emer-
gencial Familiar Municipal famí-
lias cadastradas no Cadastro 

Terá início no próximo dia 05 
de maio até o dia 19 do mes-
mo mês o período de cadastro 
do Auxílio Emergencial Fami-
liar Municipal. Nesses dias, os 
atendimentos serão realizados 
pelos servidores da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social na sede do Projeto Cres-
cer entre 08h e 12h e entre 13h 
e 17h, de segunda a sexta-feira, 
seguindo todos os protocolos de 
prevenção da Covid-19. 

O objetivo do programa de 
iniciativa do Governo Municipal, 
em parceria com a Câmara Mu-
nicipal, é garantir a segurança 
alimentar das famílias desempre-
gadas e em situação de vulnera-
bilidade social.

Para fazer o cadastro, as 
pessoas deverão apresentar a 
Folha de Resumo do Cadastro 
Único com o número do NIS 
fornecida no Posto do Bolsa Fa-
mília (à Rua Cel. José Justino, 
nº. 425), cópia do CPF e um do-
cumento com foto, Carteira de 

As ações de iniciativa do chefe de executivo de São Lourenço 
referenciarão trabalho de senadores

Serão dispensados recursos totais na ordem de R$ 400 mil para 
pagamento do auxílio

O programa vai garantir a segurança alimentar das famílias em vul-
nerabilidade social ou impactadas economicamente pela pandemia 

as ações do Governo Federal 
e o uso de recursos públicos da 
União por Estados e municípios.  

“Gostaria de parabeniza-lo 
pelo ótimo trabalho que vem 
desenvolvendo com a criação do 
Centro de Apoio às Pessoas com 
Síndromes Gripais afim de detec-
tar com diagnósticos precoce a 
Covid-19. Esse é um trabalho ma-
ravilhoso. O senhor como prefeito 

Único (CadÚnico) dos programas 
sociais do Governo Federal até 
o dia 31/03/2021, ter mais de 18 
anos, possuir Carteira de Traba-
lho e Previdência Social, estar em 
situação de extrema pobreza, não 
estar recebendo outros benefí-
cios da seguridade social (exceto 
Bolsa Família), ser morador de 

Trabalho e Previdência Social, 
declaração ou folha de cadastro 
no SINE, declaração que não 
está recebendo o auxílio emer-
gencial do Governo Federal ou 
Estadual (será preenchido no 
ato do cadastro), apresentar 
original e cópia do comprovante 
de residência e declaração que 
é morador do município de São 
Lourenço há dois anos ou mais 

e médico tem obtido resultados 
impressionantes que devem ser 
divulgados para o Brasil e para o 
mundo. O melhor momento seria 
o senhor aceitar o convite para 
participar da CPI Covid-19. Em 
nome do senador Henzie, queria 
convidar-lhe e insistir para que 
aceite o convite”, disse o Deputa-
do Federal Celso Russomano em 
áudio ao prefeito Lessa.   

São Lourenço, entre outras. 
Segundo a justificativa do pre-

feito Lessa, o auxílio quer garantir 
a segurança alimentar das famí-
lias afetadas economicamente 
pela pandemia da Covid-19. “A 
Câmara Municipal aprovou esse 
projeto de lei que vai beneficiar as 
famílias que tanto precisam nesse 

(será preenchido no ato do 
cadastro).

Os vendedores ambulantes, 
charreteiros, artesãos, entre ou-
tras categorias estão dispensados 
de apresentar a carteira de traba-
lho, porém deverão comprovar a 
atividade exercida por meio de 
declaração ou outro documento 
que comprove a atividade. 

Para aqueles que possuem 

O Centro de Apoio às Pesso-
as com Síndromes Gripais que 
amplia a testagem da Covid-
19 na população. Instalada no 
estacionamento do Parque das 
Águas, o centro conta com o 
trabalho de médico, enfermeiros 
e técnicos de enfermagem todos 
os dias durante 12 horas e dispo-
nibiliza três tipos de exames. 

No Centro, os pacientes pas-
sam pela avaliação médica e 
depois são encaminhados para 
realizarem um dos três testes, 
podendo ter o resultado em até 
20 minutos. Os testes são o PCR 
Antígeno (resultado em até 20 
minutos), RT PCR (o teste leva 
dias para apresentar o resultado) 
e o teste rápido (resultado sai em 
poucos minutos). 

Com a instalação do Centro 
de Apoio às Pessoas com Síndro-
mes Gripais foi possível desafo-
gar a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA 24 horas) atendendo 
os casos menos graves e fazendo 
com que os médicos façam os 
devidos encaminhamentos logo 
que diagnosticada a doença.

momento difícil. Isso sela um com-
promisso da Câmara com esse 
prefeito e a nossa gestão. Enten-
demos que o mais importante é o 
bem estar da nossa população, 
sem viés político e diferenças, 
pensando sempre nas pessoas”, 
disse o prefeito Lessa. 

Para o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Ricardo Luiz 
Nogueira (PSD), os recursos 
disponibilizados beneficiarão a 
economia local como um todo. 
“Entendemos que essa devo-
lução de R$ 160 mil é a melhor 
maneira e imediata de atender a 
população. Nossa preocupação 
é também com a economia, pois 
serão R$ 400 mil girando na nossa 
economia, afirmou o presidente  

A concessão e o acom-
panhamento do auxílio serão 
coordenados pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social e será concedido um para 
cada família, levando em conta 
o conjunto de pessoas que mo-
ram no mesmo imóvel.

filhos ou dependentes menores 
de 14 anos, além dos documen-
tos já citados, deverão apresentar 
cópia da carteira de vacinação 
atualizada do filho ou dependente 
e o comprovante de matrícula e 
frequência escolar.

A análise dos documentos e 
seleção das famílias serão reali-
zadas por uma comissão formada 
por psicólogos e assistentes so-
ciais da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social para que 
o auxílio para que o pagamento 
possa ser iniciado no final de 
maio e início de julho. 

De acordo com a Lei Muni-
cipal Nº. 3.460 (https://saolou-
renco.mg.gov.br/arquivos/public
acaooficial/28042021164849LE
IMUNICIPALN%C2%BA3.460.
pdf), será concedido apenas um 
auxílio por família será concedido 
um auxílio emergencial para cada 
família e o recurso não poderá ser 
utilizado para compra de cigarros, 
bebidas, cigarros e afins, bem 
como bebidas alcoólicas. 

Instituído pelo Ministério da 
Educação, o Dia Nacional da Família 
na Escola é uma das celebrações 
mais importantes no calendário 
estudantil. Comemorado no próximo 
sábado, 24, o Dia lança luz à uma 
realidade cada vez mais comum nos 
lares brasileiros: com a pandemia 
e implementação das medidas de 
distanciamento físico, estudantes 
saíram das salas de aula e fizeram 
das salas de casa seu espaço de 
estudo. Enquanto isso, mães e pais 
mudaram suas rotinas para melhorar 
a jornada dos filhos frente aos desa-
fios do ensino à distância. 

Foi o que aconteceu com a 
família de Ana Claudia Borges, que 
conta como a mudança na rotina 
com as filhas Eloah e a pequena 
Maria Luiza, aos poucos se tornou 
mais feliz e produtiva. “Minhas filhas 
precisaram se adaptar à uma nova 
rotina de estudos e foi uma oportu-
nidade de ficarmos mais tempo jun-
tas e aprender em família. Criamos 
novos hábitos e estabelecemos 
horários para os estudos. Percebi 
que em casa elas desenvolveram 
mais autonomia. A parte mais difícil 
é perder o vínculo com os colegas 
de turma. E, de uma forma geral, a 
tecnologia foi nossa grande aliada 
em todos os aspectos. Conse-
guimos manter a aprendizagem 
e o contato com os professores, 
ao mesmo tempo, elas também 
desenvolveram novas habilidades 
tecnológicas. Elas aprendem como 
alunas e nós também aprendemos 
com eles”, declara. 

“De pais nos tornamos também 
educadores e, ao mesmo tempo, 
éramos alunos, assistindo as au-
las”, declara a atendente que pre-
cisou se desdobrar para dividir as 
24 horas do dia entre o trabalho, o 
ensino remoto e as tarefas de casa, 
explica. “Para que tudo isso desse 
certo sempre tivemos ajuda e apoio 
dos professores e toda equipe da 
escola sempre que alguma dúvida 
surgia. Isso nos deu segurança e 
nos mostrou que não estávamos 
sozinhos nesta jornada”, afirma. 

Esse impacto social positivo 
foi possível graças às soluções 
fornecidas pela tecnologia, como 
relata Andreia Galvan, Diretora do 
Colégio e Curso Acesso. “Foram 
muitos os desafios que superamos 
para atender as necessidades de 
nossos colaboradores e manter 
educadores e alunos conectados 
e, mais que isso, inspirados nesta 
jornada. A Plataforma A+, foi uma 
grande aliada da escola. Por meio 
de ferramentas pedagógicas desen-
volvidas pela edtech, conseguimos 
desenvolver uma rotina assertiva 
para formar nossos alunos tanto 
da educação infantil, quanto ensi-
nos fundamental e médio, além do 
pré-vestibular. Essa contribuição 
tecnológica foi inquestionável para 
que o nosso compromisso com o 
resultado tivesses saldo positivo”, 
declara a Diretora. 

Com a Plataforma A+, os alu-
nos e professores do Colégio e 
Curso Acesso ficam inseridos em 
um ecossistema educacional que 
aprimora a formação dos estudantes 
e promove um ensino completo e 
global. “Foi um parceiro imprescindí-
vel principalmente com os menores, 
da educação infantil e do ensino 
fundamental I, onde houve maior 
participação dos pais nas aulas 
online, o que foi fundamental para 
o desenvolvimento das crianças. 
Os alunos demonstravam muita 
segurança nas aulas, só pelo fato de 
terem o pai, a mãe ou a tia por perto. 
Tivemos várias famílias que se de-
dicaram mais à educação dos seus 
filhos neste período e entraram de 
cabeça nas atividades, brincadeiras 
e interações”, declara a gestora. 

“Vimos pais participando com 
os filhos em atividades como dança 
das cadeiras, torta na cara e até aju-
dando os pequenos nos conteúdos 
mais difíceis. As aulas em casa não 
só estreitaram os vínculos familiares, 
mas também contribuíram para um 
envolvimento maior dos pais com 
a educação de seus filhos. Os pais 
relataram que, depois das aulas onli-
ne, passaram a valorizar muito mais 
a escola, pois descobriram tamanha 
dedicação e responsabilidade dos 
professores para com o ensino dos 
seus filhos”, conclui. 

Educação e tecnologia de mãos 
dadas para garantir aprendiza-

do e engajamento 

O exemplo do Acesso acontece 
também nas outras 56 instituições 
de ensino que apostaram nas 
ferramentas de gestão escolar e 
de ensino-aprendizagem desen-
volvidos pela Plataforma A+ para 
conectar estudantes por meio 
da inovação, com metodologias 
individualizadas, para atender ne-
cessidades do ensino híbrido, sala 
de aula invertida e aprendizagem 

adaptativa. Alexandre Sayão, CEO 
da Plataforma A+, destaca que a 
startup tem atuação diferenciada no 
mercado nacional e hoje já impacta 
diretamente a jornada de mais de 
31 mil estudantes. “A Plataforma 
A+ dispõe de soluções integradas 
de ensino e gestão não apenas 
para aprofundar o conhecimento, 
mas também para ampliar de forma 
efetiva o aprendizado. Diante da 
pandemia, foi preciso entrar nas 
casas dos nossos alunos, gesto-
res e professores para transmitir 
conhecimento com qualidade e de 
forma eficiente”, explica. 

Verdadeira aliada do conheci-
mento, a startup já ofereceu mais de 
15 mil horas de aulas. “Desenvolve-
mos a Plataforma A+ para preencher 
as lacunas e atender as necessida-
des do mercado de educação, que já 
vinha dando sinais de necessidade 
de evolução. Com a pandemia, essa 
necessidade virou urgência e assim 
aceleramos para oferecer um serviço 
personalizado e pensado para ser 
um facilitador da jornada, tanto para 
estudantes, como para gestores e 
educadores”, explica. 

O CEO destaca ainda que a 
edtech oferece um modelo estrutu-
rado para as diferentes realidades 
dos alunos brasileiros. “Nosso 
papel é garantir que os estudantes 
se mantenham inspirados e prepa-
rados com conteúdos que de fato 
atendam suas necessidades. Se-
guimos investindo para que nosso 
modelo de negócio seja cada vez 
mais eficiente e assertivo. É um 
desafio e é o que nos provoca a 
continuarmos melhorando e evo-
luindo. Assim, estaremos sempre 
um passo a frente”, conclui. 

Sobre a Plataforma A+
 

Criada para oferecer toda a 
estrutura de uma escola na palma 
da mão, a edtech entrega aos 
setores administrativos acesso 
aos procedimentos operacionais e 
ainda permite que os pais recebam 
informações sobre a rotina escolar, 
comunicados e dados consolidados 
do desempenho dos estudantes. A 
startup simplifica o uso da tecnolo-
gia dentro de sala de aula, alinhado 
às metodologias atuais, como ensi-
no híbrido, sala de aula invertida e 
aprendizagem adaptativa. “Nosso 
foco é na experiência de escolas, 
alunos e pais com nossas soluções 
e valorizamos o acompanhamento 
da jornada de ponta a ponta de nos-
sos clientes e usuários, por meio de 
focus group, pesquisas qualitativas 
e indicadores de engajamento e 
satisfação, como NPS e Customer 
Satisfaction”, afirma o CEO. 

A eliminação de etapas buro-
cráticas no processo de matrícula 
e rematrícula é outro benefício da 
plataforma. Por meio da Plataforma 
A+, em apenas 7 minutos é possível 
inserir os dados dos alunos, assinar 
contrato, gerar o boleto ou definir ou-
tra forma de pagamento. Além disso, 
o sistema permite que cada gestor 
personalize relatórios e indicativos, 
além da navegação, integrando 
com a identidade visual da escola. 
“Pensamos em todas as alternativas 
de diversificação do nosso portfólio 
de produtos, para que ele atenda 
aos diversos envolvidos na rede. 
Foram meses dedicados a elaborar 
um modelo de negócio que seja 
seguro e resolutivo, que garanta 
entregar valor à educação privada 
no País”, assegura. 

Diante de um mercado de star-
tups cada vez mais aquecido, outro 
diferencial do hub é a diversidade 
dos serviços ofertados e a possibi-
lidade de expansão para atender 
os diferentes públicos e suprir as 
principais necessidades das lide-
ranças educacionais. Segundo o 
CEO, a estratégia da Plataforma A+ 
é se manter atenta às transforma-
ções e exigências que o mercado 
exige para fornecer às instituições 
processos de gestão cada vez mais 
eficientes, garantindo a perenidade 
de suas marcas e sua sustentabili-
dade econômica. 

“Dentro da plataforma, as vanta-
gens são inúmeras. Os alunos têm 
acesso a conteúdos elaborados 
por especialistas e os professores 
podem criar e organizar conteúdos 
e atividades escolares. Na biblioteca 
online, oferecemos um acervo de 
milhares de títulos, crônicas, jor-
nais e tirinhas. Também aplicamos 
simulados e avaliações a partir de 
um banco de dados com milhares 
de questões e funcionalidades como 
correção automática. Outro diferen-
cial é nosso ambiente de inteligência 
pedagógica, com relatórios de enga-
jamento e de desempenho dos alu-
nos, com distinção por série, turma, 
professor ou disciplina. Por meio de 
inteligência artificial de gamificação, 
promovemos aprendizagem de 
forma engajante, personalizada e 
efetiva”, finaliza. 

Pandemia e Educação: 
Como a tecnologia 

transformou a rotina escolar
No Dia Nacional da Família na Escola, uma realidade chama 
atenção: estudar em casa fortaleceu ainda mais a relação de 

pais de filhos e impactou positivamente a jornada de conheci-
mento de estudantes Brasil afora
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ANDRELÂNDIA

Andrelândia tem um novo 
Conselho Municipal Deliberativo 

de Patrimônio
É notável como Andrelândia 

é uma cidade com muitos bens 
tombados, inventariados e re-
gistrados. A antiga Villa Bella do 
Turvo tem uma riqueza ímpar de 
bens móveis do período colonial 
ainda preservados pelas famílias 
originais, além de outras cama-
das de palimpsesto da história 
da humanidade, como o Parque 
Arqueológico da Serra de Santo 
Antônio. Manter todo esse con-
junto de riquezas é um desafio 
para a gestão do Conselho Mu-
nicipal 2021-2023, auxiliando na 
salvaguarda desses bens. 

Segundo o presidente do 
Conselho e Secretário de Cultura, 
Guilherme Landim: “juntamente 
ao poder executivo pensamos 
detalhadamente nos(as) repre-
sentantes da sociedade que pos-
sam somar ao patrimônio de 
nossa cidade, fomos minuciosos 
ao eleger pessoas que compre-
endem o patrimônio não como 
algo estanque, enrijecido, mas 
algo que pode ser revisitado e 
reinventado de diversas maneiras 
criativas, por meio de oficinas e 
projetos culturais, documentários, 
trabalhos educativos, inventários 
participativos, além das novas 
tecnologias, como QRcodes e 
realidade aumentada. Ademais, 
pretendemos buscar um diálogo 
mais estreito com a população. 
Andrelândia tem uma tradição 
orgânica de preservação, a qual 
tem se perdido com a moderni-
dade, precisamos retomar essa 
força de nossa história. O padrão 
estético das construções do cen-
tro tem sofrido agressões visuais, 
como edificações que interferem 
diretamente na paisagem pre-
servada. Compreendemos que o 
patrimônio não é contrário ao pro-
gresso, inclusive o patrimônio é o 
que faz nossa cidade ser visitada 
e assim gera economia. As pes-
soas vem buscar o aconchego de 
nossas casas e praças, a beleza 
de nossas ruas, todo esse encan-
tamento do nosso jeito mineiro de 
ser. Se começarmos a ter prédios 
esvaziados de sentido em nosso 
centro histórico, toda essa potên-
cia de vida ainda presente poderá 
se perder. O ideal é ter uma alter-
nativa, edificações menores, fora 
do centro que não interfiram em 
nossa bela paisagem, devemos 
repensar esse progresso, sem 
afetar nossa essência de ser e 
estar no mundo”. 

Para esse intento o secretário 
reforça que torna-se necessária 
uma ampla compreensão e inter-
pretação do conceito de patrimô-
nio, um novo exercício do olhar, 
como algo transversal, que per-
passa cultura, turismo, educação, 
desenvolvimento social/econômi-
co e tantos outros setores, sendo 
que esta pode ser uma indústria 
de geração de emprego e renda, 
basta abrir-se as mentes para 
este potencial. A nova gestão foi 
composta por diferentes áreas 
de representatividade da socie-
dade andrelandense, educação, 
patrimônio material e imaterial, 
sociedade civil, classe artística e 
poder legislativo. 

A cerimônia de posse do novo 
conselho foi realizada no dia 22 
de Abril de 2021, no Cine-Theatro 
Glória. Após uma visita guiada ao 
teatro, houve a posse e debate 
sobre pautas do grupo, sendo 

o maior desafio levantado pelo  
Conselho referente a conjugar 
patrimônio e desenvolvimento 
econômico, compreendendo 
que devem ser aliados para 
trazerem frutos para Andrelân-
dia. Os integrantes receberam 
um kit personalizado contendo 
informações sobre a atuação 
dos agentes públicos nesse tra-
balho, uma forma de apresentar 
um domínio mais técnico na 
atuação dos conselheiros. A nova 
gestão foi composta por várias 
áreas de representatividade de 
segmentos da sociedade andre-
landense, tendo seus integrantes 
participantes da primeira reunião: 
Guilherme Rezende Landim (Se-
cretário de Cultura, Presidente 
do COMPAC/Chefe do Setor de 
Patrimônio Cultural), Brian Wen-
drel Costa (Secretário), Natalino 
Martins da Silva (Vereador), José 
Raimundo de Oliveira (Secretário 
Municipal de Assistência Social), 
Kátia Christine Silva Fernandes 
(Poeta e Escritora), Júlia Lopes 
Viana Lazzarini (Professora), 
Washington de Paula Roberto 
(Professor), Domingos Sávio 
da Silva (Pároco) e os seguin-
tes membros suplentes: Eleida 
Aparecida Carvalho da Silva, 
José Artur Rodrigues de Castro 
(Escritor e editor), Leila Nogueira 
(Assistente Social), Juliane Matos 
Nascimento (Servidora Efetiva) 
e Claudio Alves Salgado (Repre-
sentante do Núcleo de Pesquisas 
Arqueológicas NPA - participou 
remotamente). 

Devido à pandemia a reunião 
vai acontecer em duas partes, 
sendo a próxima edição exclusiva 
para os(as) integrantes suplentes, 
ainda a serem empossados(as) e 
com seus nomes e titularidades 
divulgados. Outro integrante do 
grupo é Marcos Paulo de Souza 
Miranda, representante do NPA, 
o qual já atuou como coordena-
dor da Promotoria de Justiça de 
Defesa do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Turístico do Estado de 
Minas. Marcos Paulo já situou 
pautas bastante enriquecedo-
ras para o Conselho no que 
tange ao Parque Arqueológi-
co e outros patrimônios que 
possam ser salvaguardados, 
fatores que contribuem ampla-
mente para o enriquecimento 
cultural, histórico e artístico de 
Andrelândia que retomando sua 
característica de vanguarda na 
cultura e preservação. 

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelândia

 Idenatidade Visual da Gestão do COMPAC 2021-2023

Fachada do Cine-Theatro Glória

Casarão da Fundação Guairá

Estação Ferroviária (Atual Estação Cultural)

Residência patrimonial preservada no centro colonial da cidade

Visita guiada dos(as) novos(as) conselheiros(as) no Cine-
Theatro Glória 

Equipe do Conselho Deliberativo Municipal de Patrimônio
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Regionais

Operação ‘Ponto Final’ prende em 
Andrelândia e São Vicente de Minas 15 

integrantes de organizações criminosas

Polícia Militar realiza operação na Zona 
Rural de Aiuruoca visando combater o 

tráfico de Drogas o município

No dia 3 de abril a Polícia 
Civil em operação conjunta 
com a Polícia Militar defla-
graram a Operação “Ponto 
Final” para prender pessoas 
suspeitas de integrarem a or-
ganizações criminosas com 
base nos estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo. Foram 
realizadas as prisões de 15 
pessoas suspeitas nos muni-
cípios de Andrelândia e São 
Vicente de Minas. Segundo 
os integrantes da Operação, 
as prisões ocorreram a partir 
do cumprimento de 17 man-
dados de busca e apreensão 
expedidos pela Justiça.

Durante a operação os 
policiais apreenderam R$ 
9854,65 em dinheiro, 02 Ar-
mas de fogo, 14 Gaiolas, 01 
Veículo, 01 Coldre, 15 Pinos 
de Cocaína, 14 Pássaros, 01 
Arma de Pressão, 01 Capa 
de Colete, 07 Cigarros de 
Maconha, 01 Barra de Maco-
nha, 01 Arma Branca, 04 Bu-
chas de Maconha, Sementes 
de Maconha, 01 Aparelho 
de Celular e 02 Balanças de 
Precisão.

Entre os presos apreendi-
dos tinha um que era foragido 
da Justiça com quatro manda-
dos de prisão em aberto. 

No dia 15 de abril de 2021, 
na cidade de Aiuruoca-MG, 
a Polícia Militar composta 
por militares integrantes do 
4 Pel. PM Aiuruoca, militares 
do BPM MAMB e militares 
hipotecados de Alagoa (Pel. 
PM Itamonte), realizou diver-
sas operações Batida Policial, 
com o propósito de combater 
o tráfico de drogas na zona 
rural do referido município.

Durante as operações, três 
cidadãos foram presos por trá-
fico de drogas e, uma cidadã 
foi presa por uso e consumo 
de drogas.

 Foram encontrados al-
guns materiais ilícitos, entre 
eles: 1 revólver calibre 22; 6 
munições intactas calibre 22; 2 
tabletes grandes de maconha 
prensada; 1 tablete menor de 
maconha; 3 porções de maco-

nha; 6 potes de vidro contendo 
maconha; 6 sacolas contendo 
pés e sementes de maconha; 
1 muda de maconha; 1 caixa 
de papelão contendo folhas 
secas de maconha; 1 porção 

de haxixe; 1 cigarro de maco-
nha parcialmente consumido; 
1 balança de precisão e 1 
telefone .

A missão da PMMG é pro-
mover a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem públi-
ca, valorizando as pessoas e 
contribuindo para a garantia 
de um ambiente seguro para 
se viver, trabalhar e empreen-
der, em Minas Gerais.

A operação contou com a 
participação de 87 policiais ci-
vis e militares das cidades de 
Andrelândia, Alto Rio Doce, 
Barbacena, Barroso, Conse-
lheiro Lafaiete, Itajubá, Lagoa 

Dourada, Prados, Resende 
Costa, Santos Dumont, Santa 
Cruz de Minas e São João Del 
Rei, além do apoio do canil da 
Rocca da Polícia Militar e uma 
aeronave da instituição. 

Na manhã dessa sexta-
feira, 30/04/2021, o Corpo 
de Bombeiros Militar foi acio-
nado, através do telefone de 
emergência 193, para uma 
ocorrência de incêndio em um 
veículo de carga.

O incidente ocorreu quan-
do uma carreta, carregada 
com aproximadamente 25 
toneladas de polietileno, trafe-
gava na BR 267/Km 304 próxi-
mo ao município de Caxambu/
MG. O incêndio iniciou-se em 
uma das rodas do veículo e 
posteriormente as chamas 
atingiram a carga. O motorista 
da carreta conseguiu desaco-
plar o semirreboque evitando 
que o fogo alastrasse para o 
veículo (cavalo mecânico).

No local do sinistro foram 
empregadas 02 viaturas de 
combate a incêndios do Corpo 
de Bombeiros Militar do tipo 
Auto Bomba Tanque e 01 via-
tura de Salvamento. 

Na chegada das viatu-
ras do Corpo de Bombeiros 
Militar, um caminhão pipa 
(também é conhecido como 

caminhão tanque) da Prefei-
tura de Caxambu havia ini-
ciado o combate às chamas, 
e posteriormente apoiou no 
abastecimento da reserva de 
água das viaturas.

Devido a complexidade do 
incêndio, material imperme-
ável e a extensão da carga, 
foram empregados de forma 
conjunta, dois métodos de 
combate a incêndio o abafa-
mento e o resfriamento. Com 
a utilização de um liquido 
gerador de espuma (espuma 
mecânica) formou-se uma 
solução espumosa que serviu 
de filme aquoso permitindo a 
extinção dos focos.

Após a extinção do incêndio 
uma equipe do Corpo de Bom-
beiros Militar permaneceu no 
local do incêndio, e realizou o 
rescaldo, evitando a reignição 
do material incendiado e elimi-
nando o risco aos usuários da 
rodovia. Não houve registro de 
vítimas durante o incêndio. 

Polícia Rodoviária Federal 
compareceu na rodovia para 
providências cabíveis.

Incêndio em carreta 
na BR 267 altura do 

município de Caxambu
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São Lourenço

Adeus ao Tenente Coronel 
Leonel Junqueira

Por Gislene Vilela

Faleceu na madrugada do 
dia 26 de abril, aos 106 anos, 
o ex-combatente da 2ª Guerra 
Mundial, Tenente Coronel Leonel 
Junqueira. A causa da morte foi 
hemorragia digestiva, segundo o 
Hospital de São Lourenço.

O velório ocorreu na Funerá-
ria Santa Clara, de 7hs às 13hs. 
Coroas de flores enviadas por 
amigos e entidades - um gesto 
de prestar as últimas homena-
gens em um difícil momento de 
condolências.

A celebração das Exéquias 
aconteceu na Basílica Menor de 
São Lourenço Mártir, presidida 
pelo Pe. Alexandre Costa Solaira 
que ressaltou em suas palavras: 
“...Cento e seis anos se pas-
saram da vida daquele menino 
sonhador e de bom coração, 
que fez de São Lourenço sua 
terra querida. Aqui viveu, amou, 
perdoou, trabalhou, constituiu 
família, fez parte do glorioso 
Exército Brasileiro, tornou-se 
discípulo e missionário do Bom 
Pastor Jesus Cristo, morto e 
ressuscitado...”.

Da Basílica, o cortejo fúnebre 
seguiu pela Avenida Dom Pedro 
II até o cemitério local. Inte-
grantes da Escola de Sargento 
das Armas (ESA) e do Tiro de 
Guerra 04-024 prestaram honras 
fúnebres ao Herói Nacional. A 
Guarda de Honra foi responsável 
por carregar a urna.  O ataúde 
foi coberto com a Bandeira 
Nacional. Militares cantaram a 
Canção do Expedicionário em 
um momento de muita comoção. 
O Chefe de Instrução do Tiro de 
Guerra, SGT Esteves, enfatizou 
a sua presença marcante nas 
formaturas do TG, o seu amor 
por aquela Escola de civismo 
e cidadania, e das inúmeras 
palestras sobre a participação 
do Brasil na 2ª Guerra Mundial. 
A seguir, entregou à filha Rosa 
Maria, a Bandeira do Brasil em 
sinal de gratidão do Exército 
Brasileiro pelos bons exemplos 
e serviços prestados à Nação. 
Finalmente, o corneteiro da ESA 
postado junto ao túmulo execu-
tou o toque de silêncio ao descer 
o corpo à sepultura.

Prefeito decreta luto oficial
O prefeito de São Louren-

ço Walter Lessa decretou luto 
oficial no Município de três 
dias em função do falecimento 
do ex-vereador e veterano da 

São Lourenço de luto com a morte do memorialista, escritor, 
ex-vereador e veterano da Força Expedicionária Brasileira

FEB. Neste período, todos os 
pavilhões municipais ficaram 
hasteados a meio mastro.

A nota oficial de pesar ex-
pressa que o Prefeito e todo o 
Governo Municipal externam o 
profundo pesar pelo falecimento 
do TC Leonel Junqueira. A nota 
enfatiza ainda que a cidade 
perde um grande homem, que 
prestou relevantes serviços ao 
nosso país e ao município. “Ele 
deixou um legado de exemplo e 
dedicação, um homem voltado 
para o bem comum. Uma grande 
perda”, declarou o prefeito.

Repercussão nas Redes 
Sociais

Instituições e entidades di-
vulgaram notas oficiais e amigos 
publicaram mensagens para 
lamentar a morte do TC Leonel 
Junqueira.

Notas oficiais: Escola de 
Sargentos da Armas (ESA), 57º 
Batalhão de Polícia Militar de 
Minas Gerais, Câmara Municipal 
de São Lourenço, Tiro de Guerra 
04-024, Hospital São Lourenço, 
entre outras.

História
- Veterano da 2ª Guerra 

Mundial, tendo embarcado com 
o 2º escalão da FEB, em 20 de 
setembro de 1944;

- Vereador no município de 
São Lourenço na 7ª Legislatura, 
entre 1971 e 1972;

- Membro do conselho cura-
dor do Hospital São Lourenço 
(de 1º de junho de 1969 a 17 de 
fevereiro de 2003) e provedor 
(de 8 de novembro de 1979 a 
24 de maio de 1984). O nome de 
Leonel Junqueira foi imortalizado 
pelo Hospital, já que a mais nova 
ala da instituição (de número 8) 
leva o nome dele;

- Um dos fundadores do 1º 
Grupo de Alcoólicos Anônimos 
de São Lourenço;

- Dedicou-se à literatura com 
oito livros publicados;

- Membro do Ciclo de Forma-
ção Cristã desde 1971;

- Desde 2015, integrava o 
Projeto “Aula Viva”. Através de 
suas palestras levava os alunos 
do Ensino Médio e Fundamental 
a experienciar uma aula inte-
rativa, com relatos na primeira 
pessoa. As palestras, ora sobre a 
participação do Brasil na 2ª Guer-
ra Mundial, ora sobre a história do 
município de São Lourenço.

Que este precioso legado 
alcance outras gerações...

TC Leonel com a réplica do uniforme da FEB

Homenagens e relíqueas conquistadas pelo ex-combatente

A celebração das Exéquias na Basílica Menor de São Lourenço MártirHonras fúnebres realizadas pelo Tiro de Guerra ao Herói Nacional

Do último ato terreno para a Vida EternaToque de silêncio ao descer o corpo à sepultura emociona os 
presentes

Fotos: Gislene Vilela


