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São Lourenço se prepara para
a 4ª edição do Natal das Águas
Programação cultural e gratuita, na cidade do Sul de Minas Gerais,
acontece entre os dias 20 de novembro e 24 de dezembro de 2021

A partir do dia 20
de novembro, a cidade de São Lourenço receberá a quarta
edição do Natal das
Águas. Após percorrer
82 cidades no interior
do Sul de Minas e de
São Paulo para promover uma campanha de solidariedade
e de arrecadação de
alimentos não perecíveis, o Papai Noel
irá chegar em São
Lourenço para abrir o
Natal da cidade.
O evento é organizado pelo São Lourenço Convention & Visi-

tors Bureau (SLCVB)
e tem como objetivo
valorizar a cultura mineira e fortalecer o
turismo local. Durante
o período, o público
poderá contar com
diversas atrações gratuitas como o tour do
Papai Noel pela cidade, atrações culturais,
Benção das Águas
e lives com o bom
velhinho que irão se
estender até o dia 24
de dezembro de 2021,
quando o Papai Noel
irá se despedir da cidade de balão.
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Moradores de São Lourenço
temem processo de
verticalização da cidade
Os impactos negativos decorrentes ameaçam
a qualidade de vida no município
São Lourenço, importante estância hidromineral do País,
desenvolveu-se
numa área de 58,019
km². A preocupação
dos moradores é que
com a defasagem do
Plano Diretor, instituído em 1993, e
a falta do Plano de
Saneamento Básico
resultem em impactos negativos para
o desenvolvimento
sustentável e prejudiquem a coletividade.
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Minas Gerais tem maior valor de
produção na Silvicultura do país
O Estado é também o maior produtor de carvão vegetal

Segundo a Pesquisa da Produção da Extração Vegetal e
Silvicultura (2020), Minas Gerais
consolida condição do estado
com maior Valor Bruto da Produção (VBP) no conjunto dessas
atividades em 2020, chegando a
aproximadamente R$ 6,1 bilhões
(aumento nominal de 37,4%). Isso
corresponderia a quase 26% do
VBP nacional dessas atividades
em 2020. Entre os dez municípios com maior VBP da extração
vegetal e silvicultura, cinco estão
em Minas Gerais: João Pinheiro
(2º); Itamarandiba (5º), Buritizeiro
(7º), Curvelo (9º) e Turmalina
(10º). Se considerarmos o valor
apenas da silvicultura, seis entre
os dez maiores seriam de Minas
Gerais, mudando a posição de
Itamarandiba (4º), Curvelo (8º),
Turmalina (9º) e incluindo Três
Marias na 10ª posição.
O principal produto do Estado
é o carvão vegetal (representa
mais de 79% do total do valor da
produção de todos os produtos
florestais de Minas Gerais), sendo
que a produção mineira de carvão
correspondeu a quase 83% do
total nacional. Se considerarmos
apenas o carvão proveniente da
silvicultura (florestas plantadas),
esse número supera 87%.
Além do incremento na produção, houve considerável
aumento do preço (quase 40%),
em função da demanda, principalmente pela indústria siderúrgica no Estado. Os produtos
de destaque em Minas Gerais
estão listados na tabela 1.
Entre os maiores municípios
produtores de carvão vegetal da
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O eucalipto plantado é destinado principalmente a produção de
carvão vegetal e de papel e celulose

silvicultura, até a 15ª posição
todos são mineiros, sendo os dez
primeiros João Pinheiro, Itamarandiba, Buritizeiro, Três Marias,
Turmalina, Curvelo, Lassance,
Carbonita, Bocaiúva e Pompéu,
nessa ordem. Em relação de produção de madeira para energia,
merece destaque o município de
Olhos-d’água, 9º maior produtor
de lenha do Brasil.
Considerando a produção
de madeira em tora para outras
finalidades, o Estado subiu para
3ª colocação nacional, sendo

destaque municipal Estrela
do Sul, 6º maior produtor do
Brasil. Minas Gerais também é
o maior produtor de folhas de
eucalipto, com destaques para
os municípios de São João do
Paraíso e Prata, os dois primeiros produtores nacionais.
Minas possui a maior área
de florestas plantadas do Brasil,
superando 2 milhões de hectares; a cultura do eucalipto representa mais de 97% dessa área.
Entre os dez municípios com
maiores áreas reflorestadas,

três estão em Minas Gerais:
João Pinheiro (5º), Buritizeiro
(8º) e Itamarandiba (10º).
O VBP da extração vegetal
em Minas Gerais é irrisório
quando comparado ao da silvicultura (menos de 1%), mas
os produtos alimentícios vem
aumentando sua participação
ao longo do tempo.
O produto de maior relevância
entre os alimentícios no Estado é
o pequi (maior produtor nacional).
Até o ano passado, os municípios
mineiros predominavam entre os
maiores produtores nacionais;
em 2020, municípios do Estado
de Tocantins, superaram os municípios do Norte de Minas. Em
virtude disso, o estado, mesmo
apresentando aumento significativo da produção (76,2%), diminuiu
sua participação na produção
nacional (de 67,1% para 51,8%).
Entre os dez maiores produtores, destaque para Rio Pardo de
Minas (3º),
Santo Antônio do Retiro (4º),
Montezuma (6º), Lontra (9º) e Coração de Jesus (10º). Na mesma
região, o produto Umbu deve ser
lembrado (Minas é o 2º maior
produtor), sendo que o município
de Lontra foi o maior produtor
nacional e Espinosa, o 9º.
Há ainda o destaque estadual para o pinhão (também o segundo maior produtor nacional),
sendo Virgínia, Delfim Moreira,
Marmelópolis e Gonçalves, na
região da Mantiqueira, Sul de
Minas, respectivamente o primeiro, quinto, sexto e décimo
entre os maiores municípios
produtores do Brasil.

Novas funcionalidades do Open
Banking entram em operação em
29 de outubro

Especialista aponta que há muito espaço para a competição no mercado
bancário brasileiro e que mudanças serão positivas para o consumidor
A terceira fase do Open
Banking - sistema que promete modernizar a relação dos
brasileiros com os bancos e
aumentar a concorrência no setor financeiro - deve entrar em
vigor em 29 de outubro, após
um acordo realizado entre o
Banco Central e as instituições
financeiras. Quando essa fase
estiver ativa, os consumidores
não vão precisar mais acessar o
aplicativo do seu banco para enviar um Pix, por exemplo. Esse
processo irá acelerar ainda
mais as compras digitais, permitindo que os consumidores
deixem suas contas salvas nos
sites de compras online, com o
próprio portal se encarregando
de autorizar o pagamento.
Após o Pix, serão incluídos
TEDs, transferências entre

contas da mesma instituição,
boletos, débitos em conta e
propostas de crédito. A quarta e
última fase do projeto está prevista para iniciar em dezembro
de 2021, com o começo da migração do Open Banking para
o Open Finance, quando serão
adicionados serviços financeiros como seguro, previdência
e investimentos.
Segundo o Banco Central,
o Open Banking brasileiro pode
se tornar o maior projeto de
sistema financeiro aberto do
mundo. Para o advogado Marcelo Godke, especialista em Direito Empresarial e Societário,
professor do Insper e da FAAP
e sócio do escritório Godke Advogados, isso realmente pode
se concretizar. “A competição
no mercado bancário brasileiro

precisa ser fomentada e há
muito espaço para isso. O maior
projeto de open banking não vai
ser o americano, pois nos Estados Unidos o mercado já é pulverizado e existem milhares de
instituições financeiras ativas,
então já existe uma competição
muito grande por lá. E isso a
gente ainda não vê no Brasil,
pois aqui o mercado é altamente concentrado”, explica.
Com a pulverização de instituições, o professor acredita
que as taxas oferecidas atualmente para os clientes vão melhorar por causa da competição.
“As instituições mais eficientes
vão acabar tendo taxas mais
atrativas, mas isso não deve
acontecer de um dia para o outro, pois nosso mercado ainda
é muito concentrado, com 4

instituições que dominam mais
de 85% dos ativos financeiros.
Mas, no longo prazo, vai acontecer e será positivo para o
consumidor”.
PERFIL DO CLIENTE
Marcelo Godke - especialista em Direito Empresarial e
Societário e sócio do escritório
Godke Advogados - bacharel
em Direito pela Universidade
Católica de Santos, especialista em Direito dos Contratos
pelo Ceu Law School. Professor do Insper e da Faap, mestre
em Direito pela Columbia University School of Law e sócio
do Godke Advogados. Doutorando pela Universiteit Tilburg
(Holanda) e Doutorando em
Direito pela USP (Brasil).
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Postado por Presbítero André Sanchez

O que significa os últimos
serão os primeiros e os
primeiros os últimos?
Você Pergunta: Estou estudando a história do encontro
de Jesus com o jovem rico e lá
aparece a frase de que os últimos
serão os primeiros. Mas eu não
consegui entender muito bem
em que sentido Jesus diz isso.
Qual seria a intenção de Jesus
nessa fala? Pode me ajudar a
entender?
Cara leitora, essa fala de
Jesus sobre os últimos serão os
primeiros aparece em pelo menos quatro versículos da Bíblia:
(1) No final da descrição desse
encontro de Jesus com o jovem
rico e orientações de Jesus aos
discípulos sobre as riquezas (Mateus 19:30), (2) na parábola dos
trabalhadores na vinha (Mateus
20:16)…
(3) em Marcos 10:31, mesma
descrição de Jesus com o jovem
rico e, por fim, (4) em Lucas
13:30, quando Jesus fala sobre a
porta estreita. Analisemos o que
Jesus quis dizer:
O que significa os últimos
serão os primeiros?
(1) O ponto chave que nos
ajudará a entender o que Jesus
quis dizer com os últimos serão
os primeiros está no Seu encontro
do o jovem rico.
O jovem rico tinha um bom
desejo, que era ser salvo, viver a
vida eterna. Mas no diálogo com
Jesus viu-se claramente que ele
achava que conseguiria a vida
eterna unicamente através de
suas boas obras.
Porém, Jesus logo desmascara seu coração mostrando que
ele amava mais o dinheiro do que
a missão que Jesus lhe oferecia
de segui-lo: “Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirouse triste, por ser dono de muitas
propriedades” (Mateus 19:22).
(2) A seguir Jesus continua o
ensino aos Seus discípulos sobre
o perigo de colocar o coração
nas riquezas. Pedro, então, faz
um contraste com a atitude deles
(discípulos) de ter deixado tudo
para servir a Cristo:
“Então, lhe falou Pedro: Eis
que nós tudo deixamos e te
seguimos; que será, pois, de
nós?” (Mateus 19:27). Em outras
palavras, Pedro questiona qual
seria a recompensa deles! Jesus
ensina algo maravilhoso e motivador a eles:
“E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs,
ou pai, ou mãe ou mulher, ou
filhos, ou campos, por causa do
meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna”
(Mateus 19:29).
(3) Jesus, porém, arremata
Seu ensino deixando claro que
“Porém muitos primeiros serão
últimos; e os últimos, primeiros”
(Mateus 19:30).
Segundo Cristo ensina, muitas
pessoas serão surpreendidas,
pois, achando que por terem
servido a Jesus primeiro (falando
aqui de tempo cronológico), criam
em seus corações um sentimento

de superioridade, de acharem que
são “os primeiros da fila” ou os
“preferidos de Deus”.
Esses “muitos”, que acham
que estão nos primeiros lugares,
serão ultrapassados por aqueles
que desenvolvem um coração
mais excelente diante de Deus,
sabendo que qualquer coisa que
receberem é a graça de Deus sendo derramada e não seus méritos
próprios.
(4) Esse pensamento de Jesus é confirmado a seguir quando
Ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha, onde novamente
volta a repetir esse conceito.
Vários trabalhadores são
chamados a trabalhar em uma
vinha pelo dono da vinha. Alguns
são chamados de madrugada e é
combinado com eles um denário
como pagamento.
No decorrer do dia o dono da
vinha acha mais trabalhadores e
manda-os ao trabalho (sem combinar valores). O dono da vinha
ordena ao final do dia: “Ao cair
da tarde, disse o senhor da vinha
ao seu administrador: Chama
os trabalhadores e paga-lhes o
salário, começando pelos últimos,
indo até aos primeiros” (Mateus
20:8).
Todos receberam o mesmo
salário, mas os que começaram
mais cedo, acharam a atitude do
dono da vinha injusta, pois, segundo pensavam, se começaram
mais cedo deviam ter recebido
mais (eram mais merecedores).
Estes são repreendidos pelo
dono da vinha, que mostra a eles
que eles receberam exatamente
o que fora combinado.
Os últimos serão os primeiros
indica que existe só um soberano
(5) Assim, Jesus finaliza Seu
ensino mostrando que a graça de
Deus é superior ao esforço humano
que muitos empregam por achar que
terão mais recompensas de Deus.
No final das contas, o que
Deus dá a cada um é o necessário
e o melhor para cada um. No final,
no juízo, muitos se surpreenderão
quando descobrirem que não são
os primeiros (os melhores entre
todos), mesmo achando que são.
E se surpreenderão ainda mais
ao ver muitos que julgavam que
seriam os últimos estarem em
sua frente.
O fato é que nosso coração
deve servir a Deus não em busca
de recompensas e de “lugares
e privilégios”, mas com gratidão
por tudo que Ele fez, faz e nos dá
diariamente.
Não devemos ter inveja de
outros ou julgá-los achando-os
menos do que nós e nós mais
do que eles. Poderemos nos
surpreender ao verificar que muitos últimos serão os primeiros e
primeiros serão os últimos.
No reino de Deus não cabe
presunção e muito menos sentimento de superioridade. O único
soberano é o Senhor e nós os
Seus servos! O coração de servo
é o que nos dá diante de Deus a
certeza de que estaremos com
Ele, não importando a posição em
que estivermos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Processo n° 151/2021, Pregão
Pres. nº 051/2021.
A Comissão de Licitações comunica a alteração do TR, referente ao
processo supracitado, cujo objeto é
o registro de preços para futuras e
eventuais contratações de empresas especializadas na confecção de
uniformes para atender as Secretaria
de Obras e Secretaria de Saúde do
município de Andrelândia, tendo
sido incluído o Anexo A. A entrega
dos Envelopes e Sessão Pública
passará para o dia 11/11/2021, com
início às 09:00 horas. Informações
Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira:
Gabriela G. Procópio, Andrelândia MG, 27/10/2021.
Processo n° 157/2021
Pregão Presencial n° 053/2021
AVISO DE LICITAÇAO Registro
de Preço para futuras e eventuais
contratações de microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas para fornecimento de pneus
novos para os veículos e caminhões
da frota da Prefeitura Municipal de
Andrelândia. Entrega de Envelopes e
Sessão Pública dia 12/11/2021-09:00
horas. Informações: licitacao2@
andrelandia.mg.gov.br ou (35) 33251971. Pregoeira: Gabriela G Procopio. Andrelândia/MG, 27/10/2021.
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no exercício
de suas atribuições legais, Sr.
Francisco Carlos Rivelli, torna

público a ratificação da dispensa de
licitação para Contratação da empresa PIONEIRA INDUSTRIA DE
EQQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
LTDA, objetivando a aquisição de
jogo de escova sobressalente para
serem utilizados no braço de capinação mecânica tipo implemento
pertencente ao município na manutenção da limpeza pública, que será
parte integrante e inseparável da
cotação de preços, independente
de transcrição, com respaldo legal
no artigo 25, inciso I da Lei Federal
nº 8.666/93 e ulteriores alterações,
conforme INEXIGIBILIDADE n°
023/2021. Andrelândia, 27/10/21 Francisco C.
Rivelli - Prefeito Municipal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
24° EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA CONTRATAÇÃO EM CARATER PRECÁRIO COM BASE NA
LISTA DE CLASSIFICADOS DO
CONCURSO PÚBLICO 001/2019.
O Prefeito de Andrelândia, no uso
de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas por lei, convoca os
candidatos classificados Veronica
Aparecida Aguiar Landim – Assistente Social – 2° lugar; Ingrid Nayara
de Souza – Psicólogo Clinico – 6°
lugar; Jeniffer Keroline Emidio Lopes – Auxiliar Administrativo III –
11° lugar, para fins de contratação
temporária de excepcional interesse
público, nos termos do art. 37, IX
da CF. O processo de contratação
ocorrera no dia 04/11/2021, na sede

da Secretária Municipal de Fazenda e Administração situada na Av
José Bernardino, n° 77, Centro, no
horário de 13:00h as 15:00h, portando a documentação necessária,
conforme descrito no item 16.5 do
Edital 001/2019 e cumprir todas as
formalidades legais. Informações no
site oficial da Prefeitura Municipal,
mural de publicação. Andrelândia/
MG, 28/10/2021. Francisco C. Rivelli
- Prefeito Municipal.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
16° EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
PRE-ADMISSIONAIS DO PROCESSO SELETIVO 001/2021
O Prefeito de Andrelândia, no uso
de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por lei, convoca o candidato aprovado Henrique de Carvalho
Teixeira – Professor Municipal de
Ciências II – 9º lugar, Jardel Heitor
de Carvalho – Auxiliar administrativo
– 6° lugar, e Janaina Sebastiana Silva
Santos e Andressa de Paula da Silva
– Auxiliar de serviços gerais – 16° e
17° lugar respectivamente, Luciano
Raimundo da Silva, Edimilson Leonardo Aparecido de Carvalho e Luiz
Francisco de Jesus Souza – Motorista
– 17°, 18° e 19° lugar respectivamente, para a realização de exames pré
admissionais, para fins do disposto
no item 15 do edital Concurso Público 001/2019. O candidato deverá
comparecer ao Hospital Municipal
Dr. Jose Gustavo Alves, localizado na
Rodovia Israel Pinheiro n° 1.100, no

dia 03/11/21 às 11:00 hs. O processo
de contratação ocorrera no dia 04 de
Novembro de 2021. Os candidatos
deverão comparecer na sede da
Secretária Municipal de Fazenda e
Administração situada na Avenida
José Bernardino, n° 77, Centro, no
horário de 07:00h as 10:00h, neste
município, portando a documentação necessária e cumprindo todas
as formalidades legais. Informações
site oficial da prefeitura. Andrelândia/
MG, 28/10/21. Francisco C. Rivelli Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 153/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021
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 eletrônica a partir das
09:00 horas (horário de Brasília- DF)
do dia 16/11/2021, através do site
https://www.bll.org.br/, destinado a
Registro de Preços para eventuais e
futuras aquisições de andaime tubular
com plataforma e escada de acesso
de ferro, pintado e completo para
atender a Secretaria de Obras.
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
citado abaixo ou nos sites https://
www.bll.org.br/ e também pelo site
www.andrelandia.mg.gov.br. Andrelândia, 29/10/2021. Gabriela Gaspar
Procopio – Pregoeira.
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Operação “Falso Dependente”: Receita Federal
em Minas Gerais promove ação de
autorregularização junto a pessoas físicas
Estima-se a recuperação de 100 milhões de reais em
crédito tributário no Estado
A Receita Federal iniciou
nesta semana a operação “Falso Dependente”, que oferece
a contribuintes pessoas físicas
de Minas Gerais a oportunidade
de correção de informações
inexatas, relativas a dependentes, contidas nas Declarações
de Ajuste Anual de Imposto de
Renda (DIRPF) dos exercícios
2017 e/ou 2018.
A iniciativa é parte do Programa de Conformidade da Receita Federal, que incentiva a
regularização espontânea das
obrigações tributárias antes de
uma ação de fiscalização.
Por meio do cruzamento de
informações contidas nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil, levantou-se a
suspeita da existência de mais de
36.000 falsos dependentes incluídos indevidamente nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2017
e 2018. O montante do crédito
tributário sonegado, acrescido de
multa e juros moratórios ultrapassa 100 milhões de reais.
Por que promover a
autorregularização?

A regularização por meio do
Programa de Conformidade traz
uma série de ganhos para os
contribuintes e para a Receita
Federal (e, consequentemente,
para o próprio país):
• os contribuintes ficam em dia
com suas obrigações tributárias e
evitam penalidades como multa
de ofício, que pode chegar a
225% do imposto devido.
• a Receita Federal efetiva a
arrecadação e evita discussões
administrativas e judiciais, com
litígios que prejudicam o pagamento dos tributos.
• as ações de conformidade
aumentam a presença fiscal e a
percepção de risco, na medida em
que os contribuintes que não aderem são fiscalizados e autuados.
• ao mesmo tempo, o tipo de
abordagem das ações de conformidade tributária e aduaneira
melhora a relação entre fisco
e contribuintes, com medidas
colaborativas e transparentes e
o incentivo àquele que quer ou
está disposto a pagar.
Como regularizar as]
pendências?
A Receita Federal espera que

os contribuintes providenciem
a retificação espontânea das
Declarações correspondentes,
com a exclusão de todos os
falsos dependentes incluídos
indevidamente, acompanhadas
do respectivo pagamento ou parcelamento do imposto a pagar. As
ações adotadas serão verificadas
eletronicamente, sem necessidade de comparecer em uma
unidade da Receita Federal.
Para retificar a declaração,
o contribuinte deve consultar as
informações disponíveis no link
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/preenchimento/
retificacao na página da Receita
Federal na internet (www.gov.br/
receitafederal/).
Todo o procedimento é verificado eletronicamente, sem a necessidade de comparecimento a uma
unidade da Receita Federal.
Consequências da não
regularização
Após o prazo concedido,
e não havendo retificação espontânea das Declarações não
conformes, será instaurado procedimento fiscal para apuração

das infrações, momento a partir
do qual haverá a perda da espontaneidade, o que ensejará o lançamento de ofício, com incidência
de juros moratórios e multa de até
225% sobre o valor do imposto a
pagar apurado.
Além disso, constitui crime
contra a ordem tributária, arts. 1º
e 2º da Lei 8.137/90, fazer declaração falsa ou omitir declaração
sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para
eximir-se, total ou parcialmente,
de pagamento de tributo.
Regularizar as obrigações
tributárias: um compromisso
com a sociedade
Além de evitar penalidades
como multa e demais cominações, estar regular com as obrigações tributárias significa exercer
a cidadania fiscal, contribuir para
a coletividade. Afinal, são os impostos que viabilizam as políticas
públicas, a infraestrutura do país
e serviços como educação, saúde
e segurança.
Assessoria de Comunicação
Institucional - assessoriadecomunicacaosrrf06-interno@rfb.gov.
br - (31) 3546.9194

“Digitaliza Brasil” Avança em Minas Gerais

Primeira etapa para a expansão do sinal digital no
estado é concluída
Prefeituras de 470 municípios
mineiros já aderiram ao “Digitaliza
Brasil”. A etapa de inserção das cidades foi cumprida com sucesso.
O prazo era até 11 de novembro,
mas todos os municípios elegíveis,
segundo as normas do Ministério
das Comunicações, já aderiram
ao projeto. A ação vai permitir a
democratização do acesso à TV
digital. A participação de Minas
Gerais no programa federal foi
uma conquista do governo de Minas Gerais, por meio da Empresa
Mineira de Comunicação (EMC),
vinculada à Secretaria de Estado
da Cultura e Turismo de Minas
Gerais (Secult-MG). A assinatura
do protocolo que formalizou a
parceria entre a EMC e a EBC,

responsável pela execução, aconteceu na Cidade Administrativa, no
dia 19 de outubro.
Minas Gerais está na lista dos
estados que vão ser contemplados na primeira fase do “Digitaliza
Brasil”, abrangendo 28,7% do
total de municípios que serão
atendidos no país, o que corresponde a um montante de cerca de
R$ 200 milhões. O sinal digital vai
chegar a cidades mineiras que,
até então, contavam apenas com
transmissão analógica. A adesão
vai permitir a difusão, de qualidade, da TV aberta. Dessa forma,
o sinal da Rede Minas para o
estado é ampliado, possibilitando
aos mineiros acompanhar a programação educativa, cultural, de

informação e entretenimento da
emissora pública. Atualmente, a
Rede Minas também atende aos
estudantes com teleaulas, em um
compromisso com a educação.
O Grupo de Implantação do
Processo de Redistribuição e
Digitalização de Canais de TV
e RTV (Gired) vai homologar
a adesão das prefeituras em
breve. As obras para instalação
dos transmissores começam em
2022. Ainda no próximo ano, os
equipamentos estarão prontos
para levar o sinal digital de TV
para os municípios contemplados no programa, que também
vai oferecer conversores de
televisão com interatividade e
desempenho otimizado para as

famílias integrantes do Cadastro
Único (CadÚnico), inclusive as
beneficiárias do programa Bolsa
Família, que atendem aos critérios estabelecidos Decreto nº
6.135, de 2007.
Para saber as cidades contempladas no “Digitaliza Brasil”
basta consultar o site da Rede
Minas: redeminas.tv.
COMO SINTONIZAR:
redeminas.tv/comosintonizar
A Rede Minas está no ar no
canal 9 (VHF) ou 17 (UHF); Net
20 e Net HD 520; Vivo 9; One Seg
(para celulares e portáteis) 9.3; e
através do satélite Brasilsat C2
para a América Latina.
Acesse as redes sociais:
www.redeminas.tv

Advogada especialista em Direito do Consumidor,
Renata Abalém recomenda verificação de preços e
atenção ao site escolhido para evitar golpes
Em busca de descontos e promoções, o consumidor brasileiro
aderiu nos últimos anos ao formato
de Black Friday, importado dos
EUA. No entanto, muitos consumidores relatam que há empresas
que aumentam os valores dos
produtos um pouco antes do dia
ou da semana em que deveria
haver abatimentos consideráveis
nos preços. De acordo com Renata
Abalém, advogada cível e presidente da Comissão de Direito do
Consumidor da OAB-GO, quem
realmente quer garantir uma boa
economia precisa começar uma
pesquisa antecipada. “A compra
tem que ser estudada. Se a pessoa
quer, por exemplo, um eletrodoméstico, precisa escolher a marca,
modelo e características e acom-

panhar os preços do produto por
um tempo. Somente assim para
ter certeza do real preço, pois um
dos maiores problemas que temos
no Brasil é a precificação de mercadorias e não se sabe realmente
quanto um produto vale”, destaca
ela. “Este ano, outra preocupação que o consumidor deve ter
é com a inflação. Paralelamente,
algumas lojas estão com estoque
velho e precisam distribuir essas
mercadorias. O consumidor pode
analisar essas opções e fazer um
bom negócio”, afirma.
Além do preço, o cidadão deve
ficar atento à loja virtual de sua escolha e tomar cuidado com compras em locais fraudulentos (sites
falsos que recebem os valores
e não entregam os produtos) ou

até páginas que apenas copiam
os dados bancários para golpes
ou até instalam vírus nos equipamentos do consumidor. “Alguns
procedimentos simples podem
nos ajudar a não sermos enganados, como verificar o link do site.
O golpe homográfico é aquele em
que os domínios imitam a aparência de sites famosos, por isso
é importante ficar atento a URLs
suspeitas e se existe ali alguma
letra estranha. Deve-se fazer uma
pesquisa da loja para obter o link
correto logo nos primeiros resultados, porque o Google dificulta
que sites falsos apareçam no topo,
permitindo a comparação com
simples uma conferência”, explica
a advogada.
Outra situação que deve ligar

o alerta do consumidor são sites
com muito mais anúncios que o
normal. “Na maioria das vezes
eles são invasivos: pop-ups e
banners, inclusive pornográficos.
Isso pode significar vírus ou sites
infectados”, alerta a especialista. Mesmo com cuidados, se o
cidadão for vítima de golpes, é
importante registrar a reclamação
em órgãos de defesa do consumidor como Procons e delegacias
especializadas para fiscalização
e investigação. Caso faça compra
em um site enganoso ou tenha
problemas após a aquisição,
o consumidor deve bloquear o
cartão para evitar os débitos indevidos e fazer prints e registros da
compra para ter o maior número
de provas possíveis.

O Dia Nacional do Livro
*Por Luiz Carlos Amorim
O livro é um item dos mais
importantes hoje e sempre e
do qual devemos falar sempre,
algo que devemos enaltecer
sempre. 29 de outubro é o Dia
Nacional do Livro. Livro, este
objeto mágico que pode trazer
no seu interior um mundo de
conhecimento, de fantasia,
de imaginação. O guardião
da história da humanidade, o
registro de tudo o quanto o ser
humano já fez neste mundão
de Deus. O receptáculo de toda
a inteligência do homem, até
das teorias do que poderá vir
a ser o futuro.
É bem verdade que ainda
não é tão popular quanto deveria, pelo menos no Brasil, pois
ainda é caro para uma grande
parcela do nosso povo, mas
para quem gosta de ler há alternativas como as bibliotecas
municipais, escolares, de clubes

e associações, os sebos, etc.
Essas bibliotecas nem sempre
terão os últimos lançamentos
em seus acervos, mas sempre
haverá algum bom título que não
lemos. Assim como os sebos,
que oferecem um sem número
de opções a preços razoáveis.
Com o avanço da tecnologia digital, o e-book, ou livro
eletrônico, e os leitores eletrônicos - e-readers - estão se
popularizando cada vez mais
e já há uma pequena legião de
seguidores. Vivemos, na verdade, uma revolução cultural. Eles,
os tablets, os smartfones, que
também são leitores eletrônicos,
estão nas mãos de todos. Todo
mundo tem um cellular. Ainda
que muitos daqueles que os
adquirem acabem esquecendo
da função de leitores digitais
dos aparelhos, tantas são as opções que eles oferecem: jogos,
filmes, internet, comunicação
através de programas como

skype, programas de relacionamento, etc.
De qualquer maneira, o livro
impresso, de papel, o tradicional
livro como o conhecemos até
agora continuará por muito tempo
ainda. E por mais que ele mude,
ainda continuará a se chamar
livro, e o objetivo de perenizar
e divulgar a cultura e o conhecimento será o mesmo. Certeza é
que o livro de papel pode conviver
harmoniosamente com o livro
eletrônico e vice-versa.
Com a tecnologia da informática a serviço da leitura, a
tendência é que o hábito de ler
se intensifique, até porque além
do livro tradicional e do livro
digital, temos ainda o áudiolivro,
que possibilita que os deficientes
visuais sejam, também, consumidores de literatura.
Então talvez devamos comemorar tanta tecnologia a serviço
da leitura, mesmo considerando
que o livro físico, aquele que

podemos folhear, rabiscar e ler
sem dependência de nenhuma
fonte de energia, a não ser a
nossa visão e a vontade de ler,
não será extinto. Ao contrário,
ele continuará firme, mesmo com
todas as outras formas de leitura
que existem ou que porventura
poderão vir a existir. Conviverão
em harmonia.
De maneira que rendo minha
homenagem a esse objeto tão
importante para o progresso das
civilizações em todo o mundo.
Vida longa para o livro, como
quer que seja concebido.
*Por Luiz Carlos Amorim –
Escritor, editor e revisor – Cadeira
19 da Academia Sulbrasileira de
Letras. Fundador e presidente do
Grupo Literário A ILHA, que completou 41 anos em 2021. Http://
luizcarlosamorim.blogspot.com.
br – http://www.prosapoesiaecia.
xpg.com.br
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Governo lança Programa
de Concessões
Rodoviárias
O Governo de Minas, por
meio da Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), abriu consulta
pública para o processo de
concessão de outros quatro lotes do Programa de
Concessão Rodoviárias. O
projeto foi estruturado com o
apoio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Os quatro
lotes somam, aproximadamente, 1.500 quilômetros
de extensão. As vias estão
localizadas entre Varginha e
Furnas (432,8 km), São João
Del Rei (452 km), Lagoa da
Prata e Itapecerica (442,9
km), e entre Arcos e Patos de
Minas (231,3 km). (Diário do
Comércio – Belo Horizonte)
Prefeitura lança sistema
digital
A prefeitura de Araguari
realizou o lançamento do
sistema de Alvará Eletrônico
de Construção. O evento,
que também fez alusão aos
300 dias de governo, ocorreu em um encontro com
empresários no auditório do
Sicoob Aracoop, e contou
com a presença do prefeito
Renato Carvalho, secretários
municipais, representantes
da empresa Sonner, que é
responsável pelo sistema.
Na oportunidade, o secretário Municipal de Planejamento, Dickson dos Santos,
explicou aos empresários
presentes que o Alvará de
Construção Online foi criado
para facilitar a vida de quem
quer investir na construção
civil e diminuir burocracias
e prazos que, de acordo
com o secretário, acabam
demorando muito. (Gazeta
do Triângulo – Araguari)
Convocação para
vacinação
A Prefeitura de Caratinga
iniciou a convocação da população para segunda dose
e dose de reforço da vacina
que imuniza contra a covid19. A partir desta quinta-feira,
28, profissionais da área da
saúde e imunossuprimidos
que tomaram a segunda
dose da vacina contra o
novo coronavírus até dia 30
de abril, poderão tomar a
dose de reforço. Para isso, o
público-alvo deverá ir até as
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e apresentar cartão
de vacina e documento de
identidade. E as pessoas
que tomaram a primeira dose
da vacina Pfizer até o dia 31
de agosto estão convocadas, para tomar a segunda
dose a partir de hoje. É
indispensável apresentação
do documento de identidade
e do cartão de vacina onde
consta o registro da primeira
dose. (Diário de Caratinga)
Aplicação de AstraZeneca
suspensa
A aplicação da segunda dose da AstraZeneca
será suspensa novamente
em Uberaba a partir desta
quinta-feira, 28. Em nota,
a prefeitura disse que a
paralisação ocorre devido
à falta do estoque do imunizante. Depois de quase
duas semanas suspensa, a

aplicação do imunizante da
Fiocruz havia sido restabelecida, com a chegada de
um carregamento de 3.230
doses da AstraZeneca. No
entanto, a quantidade foi
suficiente apenas para um
dia. O envio de novas remessas da AstraZeneca tem
demorado desde o fim de
setembro em função de atrasos na entrega por parte do
laboratório, o que emperrou
a aplicação de segunda dose
do imunizante em diversos
municípios brasileiros. (Jornal da Manhã – Uberaba)
Creches têm déficit de
vagas
As creches mantidas com
recursos municipais de Juiz
de Fora possuem uma demanda reprimida de 912
vagas. O número diz respeito
a levantamento feito, já no
segundo semestre de 2021,
pela Prefeitura de Juiz de
Fora (PJF). Os dados foram apresentados durante
audiência pública realizada
na Câmara Municipal, nesta
semana, pela secretária de
Educação da PJF, Nádia
Ribas. O número de crianças
na fila de espera pode ser
ainda maior, uma vez que
foi aberto no último dia 04, e
segue até o próximo dia 19,
o cadastramento para vagas
que serão disponibilizadas
em 2022 nas creches parceiras do município. (Tribuna
de Minas – Juiz de Fora)
Ipatinga paga servidores
A administração de Ipatinga divulgou que realizou
nesta quarta-feira, 27, o
pagamento do reajuste de
3% relativo a setembro, além
de recomposição salarial aos
seus servidores da ativa e
também inativos, retroativo
ao período dos meses de
janeiro a agosto. O prefeito
Gustavo Nunes adiantou que
os salários relativos ao mês
de outubro serão quitados
integralmente nesta quintafeira, 28, Dia do Servidor
Público, também com o reajuste de 3%. Conforme já
foi negociado, a partir de
janeiro de 2022 os vencimentos sofrerão um segundo
ajuste, de 1,5%, totalizando 4,5% de recomposição
aos servidores no ano de
2021, conforme acordado.
(Diário do Aço – Ipatinga)
TJMG autoriza acordos
O presidente do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais,
desembargador Gilson Soares Lemes, autorizou que a
Assessoria de Precatórios
precedesse à publicação
de editais de acordo para
pagamento de precatórios
de Pouso Alegre e mais 31
municípios mineiros. Conforme salientou o presidente, essa decisão coaduna
com os objetivos da Semana
Nacional da Conciliação,
promovida pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)
e ainda dá aos credores a
possibilidade de antecipar
o recebimento de seus créditos mediante a concessão
de deságio, o que pode representar significativa economia aos municípios, especialmente em tempos de
restrição econômica. (Diário
Regional – Pouso Alegre)
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LEILA PINHEIRO é a próxima
atração do Composição
Ferroviária, neste domingo
Desde 2014 o projeto Composição Ferroviária vem enchendo as manhãs de domingo de
música boa! Já foram 41 edições
com grandes ícones da música
brasileira como Fátima Guedes,
Leny Andrade, Ná Ozzetti, Simone Guimarães, Kleiton e Kledir,
Paulinho Pedra Azul, Claudio
Nucci, Tavito, Tavinho Moura,
Wagner Tiso, Tunai - entre tantos
outros talentos.
O projeto Composição Ferroviária lança neste domingo (dia 7
de novembro) sua oitava edição
digital, a partir das 10h da manhã,
com a Leila Pinheiro. Estrela do
primeiro time da música popular
brasileira, Leila Pinheiro é intérprete, compositora e pianista.
Começou a estudar piano aos dez
anos de idade. Aos vinte, desiste
da faculdade de Medicina e realiza seu primeiro espetáculo, Sinal
de Partida , em outubro de 1980,
em Belém, sua cidade natal, onde
estreou como cantora. Em maio
de 1981, passa a morar no Rio
de Janeiro e grava seu primeiro
LP de maneira independente com
produção de Raimundo Bittencourt. Excursionou com o Zimbo
Trio em shows pelo exterior em
1984, mas o sucesso veio na verdade em 1985, quando ganhou
o prêmio de cantora-revelação
no Festival dos Festivais, da TV
Globo, onde defendeu o samba:
Verde - de Eduardo Gudin e José
Carlos Costa Neto - seu primeiro
sucesso radiofônico. Músicos da
grandeza do maestro Tom Jobim,
do cantor e compositor Chico
Buarque, do violonista Toninho
Horta, do guitarrista americano
Pat Metheny e dos também
pianistas e compositores Francis
Hime, Ivan Lins e João Donato
participaram de seus trabalhos.
Em seus 40 anos de vitoriosa
carreira (completados em outubro
de 2020), gravou 23 CDs e três
DVDs, tendo acumulado importantes prêmios interpretando o
cancioneiro brasileiro clássico,
apresentando novos compositores e fazendo releituras de
sucessos populares de todos os
gêneros em seus álbuns e shows
nos quatro cantos do mundo. O
ecletismo e a amplitude do seu
talento consagram-na como uma
das cantoras de maior prestígio
da música brasileira.

Esta 41ª edição aconteceria
na cidade de São Lourenço. Cidade turística e acolhedora que
tem uma cena cultural bastante
diversa. E a nossa atração de
abertura, sempre muito esperada pelo público do Composição,
estará a cargo de Auyra Ferrer
de Gustavo Costa, artistas de
São Lourenço. Os músicos têm
parceria desde 2003 e apresentam um trabalho que conta com
a sensibilidade da interpretação
de Auyra Ferrer e com talento e
precisão de Gustavo Costa na
execução de belos arranjos no
violão e na viola caipira. Auyra
Ferrer iniciou seus estudos em
canto lírico e popular desde a
infância, desenvolvendo posteriormente trabalhos com corais
e bandas, onde atua até hoje.
Gustavo Costa vem de uma
família de Músicos, começou
cedo seus estudos do violão

popular com seu pai e avô,
com quem também aprendeu
cavaquinho, depois estudou
violão erudito e viola com os
músicos do Duo Assad, Ian
Guest, Jacques Morelembaum,
Mozart Mello, Paulo Belinati e
Ivan Vilela. É fundador, regente
e arranjador da Orquestra de
Violeiros de São Lourenço.
O Composição Ferroviária é
viabilizado pela Lei Estadual de
Incentivo à Cultura de Minas Gerais e tem o patrocínio de DME,
Intercast, Doces São Lourenço.
Direção Artística: Wolf Borges | Produção Executiva: Jucilene Buosi
COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA apresenta LEILA PINHEIRO
Com abertura de Auyra Ferrer e Gustavo Costa
07 NOV | DOM | 10h | Youtube Mecenaria Brasil (https://bityli.
com/UmicF)
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Meio Ambiente e Cidadania
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Release: Acidente
Andrelândia inaugura
com veículo de
oficialmente o Paço Municipal
passeio na BR 267
José Maria Meireles de Carvalho
Prédio abriga gabinetes do prefeito e vice-prefeito, além de
outros setores da administração municipal

A Prefeitura de Andrelândia, através da Secretaria
de Obras, inaugurou oficialmente nessa terça-feira (26
de outubro) o Paço Municipal
José Maria Meireles de Carvalho. Participaram do evento
os chefes do Executivo e
suas esposas, os secretários
municipais, os vereadores,
padre Domingos Sávio, familiares do senhor José Maria
Meireles de Carvalho e os
funcionários do prédio.
No prédio sede da Prefeitura funciona os gabinetes
do Prefeito e Vice-prefeito, a
Secretaria de Obras, o Setor
de Meio Ambiente, as assessorias de Comunicação e
Jurídica e a Defesa Civil.
A obra que custou cerca de R$ 164 mil foi quase
totalmente custeada com
recursos próprios do Fundo
Municipal de Preservação
do Patrimônio Cultural (Fumpac), uma vez que o prédio
é um patrimônio histórico
público, tombado pelo Conselho Deliberativo Municipal
do Patrimônio Cultural de
Andrelândia (Compac).
Entre os trabalhos realizados no prédio estão a troca
de todo o engradamento e do
telhado; troca do assoalho do
andar superior e do piso do
primeiro andar; pintura; reforma da escada; instalação de
uma rampa de acessibilidade;
e a importante recuperação
das pinturas do pintor alemão
Walter Kessler, que esteve em
Andrelândia por volta de 1940.
Essa restauração foi realizada
pelo artista Gege Resende, de
Bom Jardim de Minas.
Homenagem
O senhor José Maria Meireles de Carvalho foi um dos
políticos mais influentes de
Andrelândia. Foi prefeito pela
primeira vez de 1967 a 1971

O Corpo de Bombeiros
do município de São Lourenço atendeu na manhã da
segunda-feira do dia 25 de
outubro, a uma ocorrência de
choque de um automóvel de
passeio, contra um paredão
de pedra na BR 267 na altura
do km 287, Zona Rural de
Aiuruoca-MG.
O veículo VW Fox Space,
rodou na pista devido a uma
forte chuva no momento,
provocando a colisão o passageiro F.B.T, que sofreu fraturas nos membros superior
e inferior esquerdo. A condutora do veículo não sofreu

Sede da Prefeitura Municipal de Andrelândia

e depois de 1977 a 1983. E
de 2001 a 2004 e de 2005 a
2008 encerrou sua carreira
política, como vice-prefeito
de Francisco Carlos Rivelli
(Cacau), o qual é o atual
prefeito municipal, em seu
quarto mandato à frente do
Executivo.
O senhor José Maria Meireles de Carvalho foi casado
com Maria Aparecida Salgado
Alves Meireles e pai de Maria
Inês Alves Meireles, Regina da
Glória Alves Meireles e Cláudio
Roberto Alves Meireles.
Homem visionário, o senhor José Maria foi responsável por construir grandes
obras em nosso município,
como a Ponte sobre o Rio Turvo Pequeno (zona urbana), a
Ponte sobre o Rio Turvo Grande (zona rural), pavimentação
de diversas ruas, construção
dos primeiros mata-burros
de metal, adquiriu a primeira
patrol do município para a
conservação das estradas
vicinais, entre outros.
A frente do Executivo municipal, o senhor José Maria
também foi um empreendedor
na área da Educação, sendo
responsável pela construção
de 10 escolas rurais, além dos
grupos do Rosário e Areão.

Benção pelo Padre Domingos Sávio

ferimentos e os atendimentos pré-hospitalares foram
realizados por equipes do
SAMU, das Unidades de
Suporte Avançado (USA) e
Unidade de Suporte Básico
(USB) de Caxambu.
A equipe do Corpo de
Bombeiro Militar realizou a
prevenção de incêndio no
veículo sinistrado e a sinalização devido ao risco de
novos acidentes.
A Polícia Rodoviária Federal compareceu no local
e ficou responsável pelo
trânsito de veículos e providências subsequentes.

Prefeito Francisco Carlos Rivelli

Homenagem por Maria Inês Alves Meireles

Descerramento da placa inaugural

Vereadores do Município de Andrelândia

Audiência Pública vai apresentar nova legislação
do parcelamento do solo urbano em São Lourenço

Reunião acontece no dia 09/11, às 18:00h, no plenário da Câmara Municipal
Será realizado pelo
Governo Municipal nesta
quarta-feira (09/11), às 18h,
uma Audiência Pública para
apresentar à população o
Projeto de Lei de revisão da
Lei Municipal 1.814/93, que
trata sobre o Parcelamento
do Solo Urbano. A Audiência
Pública será realizada de
forma presencial na sede da
Câmara Municipal.
Na Audiência Pública, que
será conduzida pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana, a população poderá

conhecer e opinar sobre as novas propostas da lei. O objetivo
da lei, que faz parte da revisão
do Plano Diretor em curso, é
modernizar a legislação, proporcionar uma expansão do
município com planejamento
e criar parâmetros técnicos
de avaliação, que a legislação
atual não exige.
Dentre as mudanças que
serão apresentadas estão a
Implantação do “Caderno de
Encargos”, a possibilidade de
implantação de loteamento
de acesso controlado, a obri-

gatoriedade de apresentação
para a prefeitura de estudos
geológico/geotécnica, além
do impacto de vizinhança.
De acordo com o Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, Danilo Dotti, o
parcelamento de solo é um
instrumento de execução da
política de desenvolvimento
e expansão urbana, que
deve ser realizado de forma
ordenada e com qualidade
técnica, para possibilitar melhorias aos cidadãos.
“Promoveremos a implanta-

ção de loteamentos e desmembramentos observando as boas
práticas da Engenharia e uma
legislação moderna, onde por
exemplo, possibilitará ao executivo a prerrogativa de pleitear
junto ao empreendedor a escolha de boas áreas públicas para
implantação de praças, postos
de saúde, escolas e quadras
poliesportivas, sendo este um
dos aspectos da revisão que
viabilizará uma expansão urbana planejada.” explicou Danilo
Dotti, Secretário Municipal de
Infraestrutura Urbana.
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Vende-se tanque de 6 mil litros trifásico seminovo
e outros tanques de varios volumes e modelos
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ANDRELÂNDIA

Um dia diferente… Pousada dos
Querubins realiza atividade ecológica
com personal William Mauro

Com a proposta de
se reconectar com a
natureza, por meio de
uma caminhada ecológica, observando as
nuances da paisagem,
os pássaros, as flores,
um grupo espontâneo
de caminhada se reuniu juntamente ao personal William Mauro
para um dia diferente.
O grupo caminhou 14
quilômetros de paisagens naturais, repletas de encantos das
montanhas mágicas da
Mantiqueira. Ao chegar
na pousada dos Querubins, foram recebidos
com um café da manhã
com produtos da terra,

iogurtes, geléias, pães
caseiros e várias outras delícias. Um dia
para refletir sobre a
importância de estar na
natureza, de valorizar
nossa terra e seus encantos. Um nova forma
de se reconectar com o
planeta.

Educação e Cultura juntas!

Secretaria de Cultura de Andrelândia recebe a visita da equipe da
Secretaria de Educação
de Arantina para novas
parcerias entre cultura
e educação. Estiveram
na Biblioteca Municipal
Professora Lêda Rodrigues o Secretário
Adriano de Sousa Sá
e sua assistente Andreyna Carvalho. Os
visitantes ganharam o
livro Senescência, da
fotógrafia e artista visual Nina Mello e também
f i z e r a m e m p r é s ti m o
de livro na biblioteca municipal, hábito
bastante incentivado
nos frequentadores
da Biblioteca Municipal Professora Lêda
Rodrigues na Estação
C u ltu r a l . E m b r e ve ,
novidades de projetos
entre as duas cidades.
Os secretários buscam projetos voltados
principalmente para
crianças e jovens, novas oportunidades para
que esse público tenha
acesso à cultura, lazer,
educação gratuitos e
de qualidade. Acom-

panhem nas redes @
secultandrelandia e @
seceducacaoarantinamg vamos juntos(as)
trabalhar pela cultura e
educação transformadoras em nossa região.
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Passatempo
Palavras Cruzadas

PARA PARA COLORIR

Toque você também

Cruzadinha
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São Lourenço
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São Lourenço se prepara para
a 4ª edição do Natal das Águas

Programação cultural e gratuita, na cidade do Sul de Minas Gerais,
acontece entre os dias 20 de novembro e 24 de dezembro de 2021
A partir do dia 20 de
novembro, a cidade de
São Lourenço receberá a
quarta edição do Natal das
Águas. Após percorrer 82
cidades no interior do Sul
de Minas e de São Paulo
para promover uma campanha de solidariedade
e de arrecadação de alimentos não perecíveis, o
Papai Noel irá chegar em
São Lourenço para abrir o
Natal da cidade.
O evento é organizado
pelo São Lourenço Convention & Visitors Bureau
(SLCVB) e tem como objetivo valorizar a cultura
mineira e fortalecer o
turismo local. Durante o
período, o público pode-

rá contar com diversas
atrações gratuitas como
o tour do Papai Noel pela
cidade, atrações culturais, Benção das Águas e
lives com o bom velhinho
que irão se estender até
o dia 24 de dezembro de
2021, quando o Papai
Noel irá se despedir da
cidade de balão.
Além das ações natalinas, os turistas também poderão aproveitar
os tradicionais atrativos e
passeios da cidade, como
a Rota do Queijo e do Azeite, Rota do Café Especial,
Rota do Pé ao Pote, Voo
de Balão, entre outros.
Segundo o presidente
do SLCVB, Alexandre

Melo, a expectativa para
o Natal das Águas deste
ano, o primeiro presencial
após o início da pandemia, é de público estimado de 60 mil turistas durante o mês de dezembro
e uma taxa de ocupação
hoteleira de 60% para o
período natalino.
“Todos os hotéis e restaurantes da nossa cidade estão preparados
para receber os turistas,
inclusive com o selo Turismo Responsável, do
Ministério do Turismo,
posicionando São Lourenço como um destino
protegido e responsável.
O programa é mais um
incentivo para que os

Moradores de São Lourenço
temem processo de
verticalização da cidade
Os impactos negativos decorrentes ameaçam
a qualidade de vida no município
São Lourenço, importante estância hidromineral do
País, desenvolveu-se numa
área de 58,019 km². A preocupação dos moradores é que
com a defasagem do Plano
Diretor, instituído em 1993,
e a falta do Plano de Saneamento Básico resultem em
impactos negativos para o desenvolvimento sustentável e
prejudiquem a coletividade.
No último dia 13 de outubro,
o Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) e a Prefeitura
Municipal de São Lourenço
firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que
prevê, entre outras medidas,
que o Município se abstenha de
aprovar projetos de edificações
e emitir alvarás para construções acima de três andares
nos bairros da cidade, até que
apresente Estudo de Impacto de Cabe aos poderes constituídos garantir a participação do povo na tomada das decisões do futuro da cidade
Vizinhança (EIV). O Município construções de prédios acima
tem 30 dias, a contar da assi- de três andares no local tenatura do TAC, para constituir mendo mais danos e prejuízos
comissão, a fim de promover às construções já existentes.
estudos para formular proposta E o movimento vem ganhando
*Por Valéria Fernandes Circuito das Águas, ou prefere
legislativa destinada a criação força após adesão de moraque se transforme num centro
dores oriundos de
do EIV para edificaNas considerações do Ter- de serviços ou coisa parecida.
outras localidades
ções verticais. Tam...O que
mo de Ajustamento de Conduta Sim, porque sem paisagem,
da cidade.
bém estabelece o
(TAC), o Ministério Público já faz com trânsito caótico, barulho e
será de São
No dia 13 de
prazo máximo de 10
um retrato do município de São um aglomerado de prédios, o
Lourenço. A cidade virou uma ba- turista vai pra outro lugar.
setembro,
o
Engº
meses para finalizar
Lourenço
O “boom” imobiliário de hoje
gunça urbana. No TAC, o MinisAgrônomo e perito
estudos e apresentar
tério Público, provocado por um vai acabar desvalorizando imódaqui pra
ambiental Carlos
a referida proposta
grupo de moradores, tenta evitar veis, tornando até moradias de
Henrique Pedroso
à Câmara Municifrente?
que a situação piore, determi- alto padrão devassadas, comBícego, represenpal. Já de imediato,
nando ao poder público algumas prometendo a qualidade de vida
o Município terá que Carlos Henrique tante de diversos
dos moradores, com a poluição
providências imediatas.
exigir do empreen- Pedroso Bícego moradores da coA revisão do Plano Diretor e dos rios e riachos com esgoto,
munidade sãoloudedor, que pretenda
o Plano de Saneamento Básico com o lixo sem tratamento essão documentos fundamentais palhado pelas ruas...
edificar prédios com mais de renciana fez uso da palavra
Para quem não gostar desse
para se iniciar o processo de
três andares em toda a urbe na Tribuna Livre da Câmara
organização. Ocorre que esses tipo de crescimento, a opção é
de São Lourenço a realização Municipal levando os legisprojetos são exigidos por leis morar em outro lugar, procurar
de estudo hidrogeológico e a ladores a repensarem no
federais há décadas. O Plano outra cidade para fazer turismo.
caracterização geotécnica do desenvolvimento sustentável
Diretor é um instrumento previsto As cidades do Circuito das Águas
solo, para emitir alvará de cons- e não a qualquer custo. “Evina Constituição Federal de 1988 e do entorno têm potencial.
trução. Além disso, o MP deter- tar e corrigir as distorções do
Já para quem gosta de
e prevê revisões a cada 10 anos.
mina que a prefeitura promova crescimento urbano e seus
O de São Lourenço, instituído cidade grande, o jeito é buscar
em 1993, nunca foi revisto, mas bairros tranquilos nas capitais
urgentemente a atualização do efeitos negativos sobre o Meio
é sucessivamente desrespei- que possuem infraestrutura
Plano Diretor e da Lei de Uso e Ambiente e a Qualidade de
tado. Já o Plano Municipal de adequada, mais opções de
Vida da comunidade como
Ocupação do Solo Urbano.
Saneamento Básico era pra emprego e salários, muitas
R e s t a a o s m u n í c i p e s um todo, observando o que
ser implantado em todo o País novidades, lazer, cultura.
aguardar a criação da comis- acontece nos grandes centros
São Lourenço vai sobrar
em 2014, mas a data limite é
são e as diretrizes que serão como São Paulo, Rio e Belo
sempre prorrogada. Ou seja, se pra quem gostar do mais ou
definidas, acompanhando e Horizonte”, alertou.
depender da iniciativa do poder menos.
O Ministério Público de
fiscalizando se a coletividade
Ah, e as dezenas de hotéis
público dificilmente a situação
será priorizada com a tutela Minas Gerais, através do proda cidade sempre podem se
não vai piorar.
As mudanças dependem transformar em edifícios de
motor de Justiça em exercício,
da qualidade de vida.
da decisão e mobilização da quitinetes.
Leandro Pannain Rezende,
sociedade. E são urgentes.
na 4ª Promotoria de Justiça
ACONTECIMENTOS
*Valéria Fernandes é jornalisNo estado em que se encontra
ANTERIORES AO TAC de São Lourenço, no dia 15
São Lourenço, a primeira coisa ta. Carioca, mora em São Lourende setembro, expediu Recoa fazer é saber se a população ço desde 1993, quando escolheu
Desde de 2020, moradores mendação para o Município
quer que a cidade continue a cidade onde passou férias na
do bairro Solar dos Lagos vêm relacionada a edificações
a ser um destino turístico do adolescência para viver.
se organizando para impedir acima de três andares.

Opinião
A Força da Mobilização

consumidores se sintam
seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da
Covid-19”, ressalta ele.
O Natal das Águas é
uma realização do São
Lourenço Convention & Visitors Bureau com o apoio
do Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), formado pelo poder público municipal e iniciativa privada,
Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, Sindicomércio, SindHotéis,
Trem das Águas, CDL,
Parque das Águas, Paróquia São Lourenço Mártir
e mais de cem empresas
do município.

