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Pedro do Cordel chega esta 
semana em São Lourenço

Em visita à cidade 
desde o último final de 
semana, os represen-
tantes da tribo Pataxó, 
aldeiada em Porto Se-
guro, na Bahia, viajam 
o país comercializando 
o artesanato que é pro-
duzido pelas famílias 
que ficam na aldeia.  
Atualmente, esta é a 
maneira que diversas 
tribos no país encon-
tram para se sustentar. 

Para que esta alter-
nativa seja possível, 
os povos indígenas no 
país são assegurados 
por uma lei federal po-
rém, este regimento 
muitas vezes é des-
conhecido ou igno-
rado por não-índios.                 
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Artista mirim estará na cidade para lançamento de seu novo livro de Cordel

Órgão de fiscalização municipal tenta impedir a exposição dos trabalhos da aldeia

Comunicado da 
Secretária de Saúde 

de São Lourenço
A decisão da Justiça 

Federal de Brasília, na 
última semana, movida 
pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), 
proíbe enfermeiros de 
requisitar consultas e 
exames complementa-
res na atenção básica e 
de renovarem receitas 
médicas, segundo o ar-
gumento de que essas 
atividades seriam ativi-
dades profissionais ex-
clusivas dos médicos.

O Ministério da Saúde 
defende a atuação dos 
enfermeiros e entende 
que eles desempenham 
um papel fundamental 
no cuidado em saúde, 
sendo que estas ativida-
des já são desempenha-
das pelos enfermeiros há 
pelo menos 20 anos.

O Conselho Federal 
de Enfermagem (Con-
fen), pediu através de 
nota que, em respeito 
a decisão judicial os En-
fermeiros não solicitem 
exames enquanto esti-
ver vigente. “Lamenta-
mos o transtorno que 
a liminar tem causado 
à população brasileira. 
O Cofen está adotando 
todas as medidas jurídi-
cas para reverter a deci-
são, restabelecendo as 
prerrogativas legais dos 
enfermeiros e o direito 
da população em ser 
bem assistida de forma 
ágil e resolutiva.”

Seguindo esta reso-
lução, em São Louren-
ço os Enfermeiros não 
estão realizando as soli-
citações de exames.

Pedro Motta Popoff che-
ga à nossa cidade para  
participar de um projeto 
educacional e conversar 
com estudantes da cidade 
sobre a cultura nordestina 
nesta sexta-feira. 

Pedro é um menino do 
interior de São Paulo, sem 
raízes nordestinas sendo 
inclusive de família russa, 
apaixonado por cordel, 
Luiz Gonzaga, baião, re-
pente e xaxado. 

Ele é reconhecido como 
uma revelação artística 
ator e cantor e é consi-
derado um “pesquisador 
mirim” do cangaço por 

renomados historiadores 
e apreciadores da cultura e 
literatura nordestina, sendo 
atualmente chamado de 
embaixador mirim da cul-
tura popular. 

Em seu projeto BRIN-
CANDO DE CORDEL pro-
feriu palestras em diversas 
escolas públicas e privadas 
e importantes entidades 
educacionais em Bauru 
e região como também 
na UFRRJ (Universidade 
Federal Rural do Rio de 
Janeiro), além de ministrar 
um Workshop de contação  
de histórias em literatura de 
cordel, canto e música vin-

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua casa,

nossas três edições diárias, às terças, 
quintas e sábados, ou compre nas bancas 

35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

culada ao forró pé de serra, 
projeto que deu certo e vem 
desde então propagando a 
cultura nordestina em di-

versos estados Brasileiros 
e em rádio e TV.

O Correio do Papagaio 
irá acompanhar sua estadia 

na cidade e trazer para 
os leitores uma entrevista 
exclusiva com o artista e 
pesquisador. 
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Atos e Gerais

Opinião

* Acedriana Sandi  

Uma conversa entre 
amigos com filhos em 
idade escolar, ou então 
uma rápida busca na 
internet são suficientes 
para mostrar o quão con-
troversos se tornaram os 
grupos de WhatsApp de 
pais (sobretudo, mães!) 
da escola. A questão abre 
espaço para refletir sobre 
como as redes sociais, 
em especial o WhatsA-
pp, têm contribuído para 
escancarar comporta-
mentos precipitados e in-
sensatos. Vivemos numa 
era em que a internet 
empoderou a todos, indis-
tinta e simultaneamente. 
E assim, no auge dessa 
sensação de poder, a 
falta de educação fica evi-
denciada e a intolerância 
é, infelizmente, a palavra 
que revela o comporta-
mento em alta na socie-
dade de hoje. Ela brota, 
silenciosa e invisível, em 
mensagens ou ‘emojis’ 
e, rapidamente, evolui 
no mundo real chegando 
até as páginas policiais. A 
velocidade com que algu-
mas reações e julgamen-
tos se espalham assusta 
quando se observa o 
potencial de estragos que 
são capazes de provocar 
e a quantidade de provas 
que são produzidas.

Trazendo a discussão 
para o universo escolar, 
temos os grupos de pais 
do WhatsApp, que nas-
cem vocacionados para 
melhorar a comunicação 
entre a escola e família. 
O fato é que tais grupos 
se multiplicam entre si, 
ganham vertentes para-
lelas e se transformam 
em tribunais inquisidores. 
Pequenos detalhes são 
aumentados, fatos são 
deturpados, gerando um 
barulho muitas vezes 
descabido e desneces-
sário. Bastam um ‘emoji’ 
ou palavra mal interpreta-
dos, desencadeados por 
nota baixa ou uma bronca 
do professor - às vezes 
necessária, ou mesmo 
um conteúdo abordado 
em sala de aula que não 
seja do agrado de um 
pai ou mãe, e tudo vira 
combustível que inflama 
pessoas, revelando a 

incapacidade de transitar 
com educação diante da 
divergência.

Historicamente, o ato 
coletivo sempre confere 
mais poder que o ges-
to individual. Por isso, 
pais preferem se arti-
cular antes nos grupos 
de WhatsApp, reunindo 
outras vozes em torno 
de si e só então levar a 
questão para o colégio. 
O problema dessa estra-
tégia é que, em boa parte 
das vezes, as situações 
poderiam ser fácil e ami-
gavelmente resolvidas 
com uma boa conversa 
com coordenadores e 
direção da escola em 
vez de jogar o assunto 
para debates acalora-
dos nas redes sociais. 
Um pequeno erro ou um 
mal-entendido tomam 
a proporção de crise. 
Falta serenidade para 
conseguir enxergar que 
toda história tem dois 
lados e mais de uma par-
te interessada. Praticar 
a empatia (capacidade 
de se colocar no lugar 
do outro) e a alteridade 
(entender que o outro é o 
outro, portanto diferente 
de nós) é que nos per-
mite avaliar a situação 
com calma e, porque não 
dizer, rever posições que 
julgávamos imutáveis.

Sabemos que, quando 
se trata de nossos filhos, 
temos a tendência a nos 
deixar arrebatar pela cor-
renteza do instinto de 
proteção, atropelando 
normas e convenções 
sociais em nome do amor 
e também das crenças 
que cultivamos depois 
que nos tornamos pais e 
mães. Mas precisamos, 
obrigatoriamente, enxer-
gar que nossos filhos não 
são únicos no mundo. Fe-
lizmente, eles estão cer-
cados por outras crianças 
e adultos e, desde cedo, 
devem aprender que se 
relacionar bem com as 
pessoas requer controle, 
desprendimento e gene-
rosidade. E cabe a nós 
dar o exemplo e ensiná-
los essa importante lição 
de vida.

*Acedriana Sandi é 
diretora pedagógica da 
Editora Positivo.

Somos mal-
educados dentro e 
fora do WhatsApp?
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Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

EXTRATO DE AVISO
Processo n° 187/2017, Pregão 

Presencial n° 086/2017.Objeto: 
Registro de Preço para futuras e 
eventuais contratações de micro-
empresas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas para forneci-
mento de lanches e refeições, que 
serão utilizados em reuniões e 
eventos, bem como para atender 
as necessidades das Secretarias 
Municipais de Andrelândia. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública 
dia 01/11/2017, Horário: 14:00 h 
para credenciamento, entrega e 
abertura dos envelopes. Informa-
ções: (35)3325-1432 ou por E-mail: 
licitacao3@andrelandia.mg.gov.
br. Pregoeira: Anna C. Zillmann. 
Andrelândia-MG, 18/10/2017.

EXTRATO DE AVISO DE 
LICITAÇÃO

Processo n° 186/2017, Pregão 
Presencial n° 085/2017. Objeto: 
Registro de Preço para futuras 
e eventuais contratações de mi-
croempresas, empresas de pe-
queno porte e equiparadas para 
prestação de serviços de limpeza 
de córregos do Município de 
Andrelândia – MG. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
01/11/2017, Horário: 08:30 horas 
para credenciamento e após, 
abertura dos envelopes. Informa-
ções (035) 3325-1432 e e-mail: 
licitacao3@andrelandia.mg.gov.
br. Pregoeira: Anna C. Zillmann. 
Andrelândia/MG, 18/10/2017

Prefeitura Municipal
de Dom Viçoso

Governo de Minas Gerais 
propõe continuidade e 

fortalecimento do Fhidro
A adaptação da pro-

posta é fruto das dis-
cussões conduzidas 
com a sociedade civil 
no âmbito do Conselho 
Estadual de Recursos 
Hídricos. Prazo propos-
to para prorrogação é 
de cinco anos

O Governo de Minas 
Gerais, por meio da Se-
cretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
(Semad), irá encami-
nhar ainda em 2017, à 
Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas 
Gerais, nova proposta 
para prorrogação da 
validade do Fundo de 
Recuperação, Prote-
ção e Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias 
Hidrográficas do Estado 
de Minas Gerais (Fhidro) 
por mais cinco anos.

A adaptação da pro-
posta é fruto das discus-
sões conduzidas com a 
sociedade civil no âmbi-
to do Conselho Estadu-
al de Recursos Hídricos 
(CERH) e visa garantir 
a continuidade das po-
líticas de proteção ao 
patrimônio ambiental de 
Minas Gerais.

Considerando o dis-
posto no art 5° da Lei 
15.910 de 2006, que 
criou o Fhidro, e que 
estabelece que o prazo 
do fundo é de 12 anos, 
essa prorrogação é im-
portante para garantir a 
continuidade do finan-
ciamento de projetos de 
recuperação e proteção 
dos recursos hídricos”, 
explica o secretário-
adjunto da Semad, Ger-
mano Vieira.

“Após a reunião do 
Conselho realizada no 
último dia 16, nos empe-
nhamos particularmente 
em garantir que o Fhidro 

fosse mantido como 
Fundo independente, 
sem migração a qual-
quer outro, e que tam-
bém não fosse prorroga-
do por poucos meses”, 
completou o secretário.

“Essa iniciativa é par-
te de uma política mais 
ampla. Adicionalmente, 
iremos em 2018 propor 
uma revisão das regras 
operacionais do Fundo, 
buscando incrementar 
sua efetividade e me-
lhor distribuição dos 
recursos. Esse trabalho 
é fruto do próprio grupo 
coordenador do Fhidro, 
do qual fazem parte vá-
rios atores importantes 
da sociedade”, acres-
centou Germano.

Desde a sua cria-
ção, o Fhidro financiou 
mais de 115 projetos, 
com destaque para a 
ações de recuperação 
de nascentes, áreas de-
gradadas, saneamento 
básico e elaboração de 
planos de bacia hidro-
gráfica, nos quais foram 
investidos mais de R$ 
60 milhões.  

Em 2014 os recursos 
desembolsados pelo 
Fhidro foram da ordem 
de R$ 7 milhões. Em 
2015, o valor saltou para 
aproximadamente R$12 
milhões, um aumento 

de 70%. Em 2017, os 
valores desembolsados 
devem chegar aos 13,5 
milhões, um incremento 
de quase 100%.

Governo retoma pa-
gamento do Progra-

ma Bolsa Verde

Em 2017 o Governo 
de Minas Gerais reto-
mou os pagamentos de 
outra ação financiada 
pelo Fhidro, o Bolsa 
Verde. O programa 
remunera produtores 
rurais que preservam 
vegetação em suas 
propriedades. O bene-
fício que não era pago 
desde 2013, após em-
penho do Estado, foi 
retomado em 2017. A 
expectativa é chegar 
ao pagamento de R$ 
20 mi a cerca de mil 
proprietários rurais, 
além dos 13,5 milhões 
previstos nas demais 
ações do Fundo.

Por meio do Bolsa 
Verde são preservados 
aproximadamente 90 
mil hectares, ou quase 
três vezes a área do 
Parque Estadual do Rio 
Doce, a maior área con-
tínua de mata atlântica 
do estado.

Fonte: Agência Minas

O Ministério Públi-
co Federal (MPF) en-
caminhou ao Tribunal 
Regional Federal da 
1ª Região (TRF1) pa-
recer pela reabertura 
de ação civil pública 
que determina a im-
plementação de me-
didas pela Samarco 
e a Vale para reverter 
os problemas em Go-
vernador Valadares 
(MG) decorrentes do 
rompimento da barra-
gem de rejeitos.

De acordo com o 
MPF, a ação foi extinta 
porque a 4ª Vara Cível 
de Governador Vala-
dares considerou a As-
sociação Valadarense 
de Defesa do Meio 
Ambiente (AVADMA) 
ilegítima para propor 
a medida.

No parecer assinado 
pelo procurador regio-
nal da República, Zil-
mar Antônio Drumond, 
ele diz que a sentença 
merece reforma. Se-
gundo ele, a interven-
ção da associação está 
justificada, uma vez 
que a população da 
cidade está tomando 
água possivelmente 
contaminada.

O Ministério Pú-
blico defende que o 
requisito de um ano 
para constituição da 
associação deve ser 
dispensado, estando 
demonstrada a rele-
vância social do tema, 
dimensão do dano e 
relevância jurídica do 

bem tutelado.
Na ação, a AVA-

DMA pede para que 
as empresas respon-
sáveis pela tragédia 
iniciem obras para 
captação de água 
dos mananciais dos 
rios Suaçuí pequeno 
e grande, além da 
captação de água po-
tável no Rio Corren-
te. Também solicita a 
perfuração de poços 
artesianos em pelo 
menos vinte locais, 
na região do bairro 
Santo Agostinho e na 
lateral do anel rodo-
viário de Governador 
Valadares.

O desastre
O rompimento da 

barragem da minera-
dora Samarco – de 
propriedade da mul-
tinacional brasileira 
Vale e da australiana 
BHP Billiton – ocorreu 
no dia 5 de novembro 
de 2015 na região de 
Mariana (MG).

O desastre provocou 
o vazamento de lama 
de rejeitos de minério, 
resultando na morte 
de 19 pessoas e na 
destruição de distritos 
próximos. Os impactos 
foram de Minas Gerais 
até o Espírito Santo. 
Em Governador Vala-
dares, por exemplo, o 
Rio Doce, que é sua 
fonte de abastecimen-
to, ficou completamen-
te contaminado.

Fonte: MPF

 MPF defende reabertura 
de ação civil contra 

Samarco e Vale
A ação determina medidas para reverter 
os problemas em Governador Valadares 

Processo: 0049/2017 
Modalidade: Inexigibilidade 

Nº Modalidade: 17
Termo de Ratificação
O Prefeito Municipal, no uso 

de suas atribuições, RATIFICA 
o julgamento da Comissão Per-
manente de

Licitações referente ao Pro-
cesso de Inexigibilidade nº 
049/2017 para Credenciamento 
de Empresa para

Prestação de Serviços La-
boratoriais de Analises Clinicas 
conforme Tabela SUS.

DOM VIÇOSO, 17 de outubro 
de 2017

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa: Servi-

ço de Saúde
Contrato nº: 2017.10-002
D a t a  d e  A s s i n a t u r a : 

17/10/2017
Vigênc ia :  17/10/2017 A 

17/10/2018
Processo de Licitação nº: 

049/2017
Modalidade e nº: Inexigibilida-

de 017/2017
Fundamento  Lega l :  Le i 

8.666/93
Objeto: Credenciamento de 

Empresa para Prestação de Ser-
viços Laboratoriais de Análises 
Clinicas, conforme Tabela SUS.

Contratada: Diagnóstica Ltda
CNPJ: 26.001.891/0001-94
Valor Estimado: R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais).

Processo: 0052/2017 
Modalidade: Pregão presen-

cial Nº Modalidade: 23
Termo de Adjudicação
O Pregoeiro Municipal de 

Dom Viçoso, no uso de suas 
atribuições, ADJUDICA as em-

presas Dental Prisma Ltda, 
Emige Materiais odontológicos 
Ltda, licitantes vencedoras do 
Processo Licitatório nº 052/2017, 
modalidade de Pregão Presen-
cial nº 023/2017,que tem como 
objeto Aquisição de instrumen-
tos odontológicos para atender 
às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Dom 
Viçoso.

Dom Viçoso, 17 de outubro 
de 2017

Pedro de Moura Campos
Pregoeiro

Processo: 0052/2017 Moda-
lidade: Pregão presencial Nº 

Modalidade: 23
Termo de Homologação
O Prefeito Municipal de DOM 

VIÇOSO, no uso de suas atribui-
ções, HOMOLOGA a decisão do 
Pregoeiro Municipal referente ao 
Processo Licitatório nº 052/2017, 
modalidade de Pregão Presen-
cial nº 023/2017que tem como 
objeto Aquisição de instrumen-
tos odontológicos para atender 
às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Dom 
Viçoso.

DOM VIÇOSO, 18 de outubro 
de 2017

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 055 / 2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

026 / 2017.
A Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso/MG torna público que re-
alizará Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial para forneci-
mento de materiais, ferramentas 
e equipamentos listados para 
manutenção de imóveis e móveis 
do Patrimônio Municipal, bem 
como os serviços municipais, 

para eventual e futura aquisi-
ção, para suprir as diversas 
necessidades da Administração 
Municipal, com inscrição em ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Credenciamento: Dia 01/ 11/ 
2017 até as 09 horas e a Aber-
tura dos Envelopes e julgamento 
da Proposta: Dia 01 / 11 / 2017, 
a partir das 09h15min. O Edital 
está disponível no site: www.
domvicoso.mg.gov.br - Esclare-
cimentos poderão ser solicitados 
pelo e-mail:licitacaodomvicoso@
yahoo.com.br ou tel. (35) 3375 
-1100.  Dom Viçoso, 19/10/2017.   
Pedro de Moura Campos – Pre-
goeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 056 / 2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

027 / 2017.
A Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso/MG torna público que re-
alizará Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial Prestação 
de serviços com fornecimento 
de materiais para recapagem 
de pneus a frio e recauchu-
tagem pneus a quente, para 
eventual e futura contratação, 
para manutenção dos veículos 
leves, médios e pesados da frota 
municipal da Prefeitura de Dom 
Viçoso, com inscrição em ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Credenciamento: Dia 07/ 11/ 
2017 até as 13 horas e a Aber-
tura dos Envelopes e julgamento 
da Proposta: Dia 07 / 11 / 2017, 
a partir das 13h15min. O Edital 
está disponível no site: www.
domvicoso.mg.gov.br - Esclare-
cimentos poderão ser solicitados 
pelo e-mail:licitacaodomvicoso@
yahoo.com.br ou tel. (35) 3375 
-1100.  Dom Viçoso, 19/10/2017.   
Pedro de Moura Campos – Pre-
goeiro.

Foto: Matheus Castro/Catraca Livre 

Foto: Carlos Alberto

Imagem da tragédia no bairro de Bento Rodrigues
Parque do Rio Doce
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São Lourenço e Região

Handboll de São Lourenço se 
prepara para o Jojuninho

O handboll é um dos esportes mais praticados no 
Brasil mais ainda tem pouco reconhecimento

Visita dos Índios Pataxós em São 
Lourenço mobiliza moradores

Após solicitação da população, espaço para exposição e venda de artesanato é conquistado 

Criação de distrito industrial 
em São Lourenço foi pauta 

na Câmara Municipal
Vereadores discutiram a a implantação de um projeto 

sustentável de geração de vagas de trabalho

Hayuã  e Arubatã viajam por diversas cidades do país com os trabalhos dos Pataxós

Artesanatos expostos contemplam o trabalho de diversas famílias da aldeia

Time de Handboll Femino com os técnicos Ana Paula, Jaime e Chininha.  

Secretário Vinícios Fernandes Vilella durante a 32ª reunião ordinária

Time de Handboll Masculino com o Técnico Marcelo China.  

Neste próximo final 
de semana acontece o 
Jojuninho, tradicional 
campeonato esportivo da 
juventude, que conta com 
a participação de diversas 
cidades de Minas, incluin-
do nosso Município. 

A finalidade da criação 
dos Jogos da Juventude, 
era a formação da base 
das equipes dos muni-
cípios para a disputa do 
JIMI Jogos do Interior de 
Minas, pois não haviam 
‘’peças’’ de reposição e 
sempre os mesmos atle-
tas participavam dessa 
competição e os atletas 
mais novos tinham poucas 
chances de integrar as 
equipes de suas cidades. 
Assim, os atletas que fos-
sem nascidos no municí-
pio, os “pratas da casa”, 
seriam mais valorizados.

Os Jogos da Juven-
tude são disputados nas 
categorias Sub 13/JOJU 
MIRIM, Sub 15/JOJUNI-
NHO, Sub 17 JOJU. Par-
ticipam os municípios das 
regiões Sul e Sudoeste de 
Minas e alguns municípios 
convidados de outras regi-
ões, nas modalidades de 
Atletismo, Judô, Natação, 
Futebol, Basquetebol, Fut-
sal, Handebol e Voleibol.

Os jogos são realizados 
pela associação desportiva 
do sudoeste de minas gerais 
(Assesmig) e a Prefeitura 
cede transporte e alimenta-
ção durante os jogos.

A equipe Feminina de 
Handboll de São Louren-
ço, que está prestes a 
completar 1 ano de forma-
ção, conta com  21 atletas 
composta em sua maioria 

por atletas sub 13.  As 
atletas treinam Seg. 18h, 
Ter e Qui. 13:30hrs na 
Quadra da Ilha e  Qua. e 
Sex. 17:30, com parceria 
da Escola Dr. Humberto 
Sanches. Os técnicos 
Jaim e  Ana e Chininha. 
O time feminino já é mais 
tradicional na cidade, com 
histórico campeão várias 
vezes consecutivas em 
campeonatos assim e 
conta com o apoio  da 
Ugobom, Erich Matias, 
Clínica Mota que  forneceu 
uniformes ao time. E o 
apoio dos fisioterapeutas 
Bianca lefosse e Vinícius 

Vilela . Além da prepa-
ração física de algumas 
atletas pelo centro de 
treinamento Colossus.

A equipe masculina de 
handebol do Jojuninho é 
composta por 35 atletas 
sendo na maioria Sub-13 
e sub14. Nesta categoria 
estamos treinando cerca 
de 10 meses, até o mo-
mento a equipe não conta 
com nenhum patrocínio e  
os uniformes são forneci-
dos com a ajuda dos pais 
e atletas. Eles tem  o apoio 
do fisioterapeuta Vinícius 
Vilela. E alguns atletas 
tem a parte de academia 

na Iron fitness. A  equipe é 
bicampeão do Jojuninho, 
sendo atual campeã e 
técnico Marcelo China.

Horários dos treinos. 
Seg  18 hrs, Ter 16:30hr, 
Quar  18:30hr,  Qui .  
17:30hrs com parceria da 
Escola Dr. Humberto San-
ches e as Sex. 18hrs.

Os jovens que tiverem 
interesse em fazer parte 
das equipes ou fazer 
um treino experimental, 
basta comparecer na 
Quadra da Ilha Antônio 
Dutra em algum horário 
de treino e procurar um 
dos técnicos. 

A 32ª reunião ordinária 
do ano foi marcada por um 
debate de mais de uma 
hora sobre a economia de 
São Lourenço. O motivo foi 
o comparecimento do secre-
tário municipal de Indústria, 
Comércio, Agricultura e De-
senvolvimento Econômico, 
Vinícius Fernandes Vilella,  à 
Casa Legislativa. A visita foi 
um pedido de Orlando da Sil-
va Gomes (PRB), com apoio 
de Helson de Jesus Salgado 
(PPS), Natanael Paulino de 
Oliveira  (PPS), Isac Ribeiro 
(PRP) e Rodrigo Martins de 
Carvalho (PSB), por meio do 
requerimento 106/2017. 

No documento, os ve-
readores cobraram a im-
plantação de um projeto 
sustentável de geração 
de vagas de trabalho e 
perguntaram sobre o fun-
cionamento da secretaria. 
Eles solicitaram a presen-
ça de Vinícius para res-
ponder a esses e outros 
questionamentos. “Não 
temos classificação de in-
dústria em São Lourenço, 
uma cidade que vive ex-
clusivamente de turismo. 
Estou preocupado com as 
alternativas de emprego, 

além dos hotéis e o Parque 
das Águas, pois a cidade 
não pode depender de 
apenas um setor”, decla-
rou Orlando. 

O representante da 
pasta justificou que o ór-
gão tem cerca de três me-
ses de existência e que, 
assim, a fase ainda é de 
planejamento, sendo cedo 
para colher resultados, 
principalmente no tocante 
à criação de empregos. 
“Mesmo assim, São Lou-
renço apresenta um saldo 
positivo. De acordo com 
dados do Caged, mais 
de 80 novos postos com 
carteira assinada foram 
criados nos últimos me-
ses, enquanto várias cida-
des da região ficaram no 
negativo”, afirmou. 

Vinícius também disse 
que o Governo Estadual 
aprovou a criação do Ar-
ranjo Produtivo Local de 
Doces da Microrregião de 
São Lourenço, o primeiro 
do setor alimentício em 
Minas Gerais. O secretário 
ainda informou que a Pre-
feitura está incentivando 
os produtores de cerveja 
artesanal e que estuda a 

possiblidade de criar um 
Distrito Industrial. “A cida-
de tem um potencial muito 
grande”, comentou. 

O vereador Natanael 
se pronunciou durante a 
sessão e pediu à Prefeitu-
ra  incentivos fiscais para 
os pequenos empresários 
e reforçou a importância 
da criação de um parque 
industrial em São Lourenço. 
“O ideal é que a Prefeitura 
ceda os terrenos, em forma 
de comodato, para esses 
empreendedores”, explicou. 
Helson Salgado lembrou da 
importância da agricultura 
na cidade e região e cobrou 
medidas para o desenvolvi-
mento do setor. 

Já Isac Ribeiro, que tam-
bém assinou o requerimento 
de Orlando Gomes, defen-
deu a visita de mais repre-
sentantes do Poder Executi-
vo Municipal. “Meu interesse 
é que todos os secretários 
sejam convidados para nos 
informar como estão as pas-
tas. Assim, poderemos nos 
inteirar de uma forma mais 
rápida do andamento de 
cada área e, consequente-
mente, melhoraremos nosso 
trabalho”, concluiu. 

Em dezembro de 1973 
o Governo Federal sancio-
nou a lei nº 6.001, também 
conhecida como Estatuto 
do Índio, que dispõe sobre 
as relações do estado e da 
sociedade com os povos in-
dígenas. A lei, dentre outras 
questões, os dão liberdade 
de expor seus produtos em 
qualquer lugar do País, sem 
serem incomodados por 
qualquer fiscalização. 

Arabutã (Pau-brasil) 
e Hayuã (equilíbrio solar) 
pertencem à Tribo Pataxó, 
aldeiada atualmente em 
Porto Seguro – BA, e estão 
visitando a cidade de São 
Lourenço desde o último 
final de semana. Eles che-
garam para participar da 
Feira Regional do Fórum Sul 
Mineiro e decidiram passar 
mais um tempo na cidade, 
que, por receber um grande 
número de turistas, é um 
bom lugar para apresentar e 
vender seus trabalhos. 

Na manhã desta quarta-
feira, 18, os indígenas vive-
ram um grande constrangi-
mento ao serem abordados 

por funcionários do setor de 
fiscalização municipal que 
notificaram que não pode-
riam trabalhar desta forma ou 
teriam seus produtos apre-
endidos, em acordo com a lei 
municipal que regulamenta 
vendedores ambulantes no 
centro da cidade. Os indíge-
nas então apresentaram a 
Lei Federal aos fiscais mas 
a ordem de retirada dos pro-
dutos foi mantida.  

A assessoria de comuni-
cação da prefeitura alegou 
que os vendedores ambu-
lantes que estão no centro 
da cidade estão em proces-
so de regulamentação junto 
ao setor responsável e que 
“O fato deles (os índios) es-
tarem realizando comércio 
ambulante no Centro da 
cidade descaracteriza todo 
o processo de regulariza-
ção destes vendedores (os 
ambulantes)”. A fiscalização 
no município é coordenada 
pela Secretaria Municipal 
de Indústria Comércio, Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Econômico (SICADE) junto 
com o Setor de Fiscalização 

da Prefeitura.
“Nós andamos mais 

tranquilos pois sabemos 
que existe esta lei que nos 
dá o direito de expor nossos 
trabalhos. Nós viajamos 
achando que o país vai nos 
retribuir com esse mínimo 
de respeito e consideração, 
de nos dar esse espaço 
adequado que tenha pú-
blico para ver e comprar 
o nosso trabalho. Mas às 
vezes, infelizmente, a gente 
vive esta situação na qual 
uma lei municipal de postu-
ra predomina sobre uma lei 
federal. Nós sabemos que 
temos esse direito e ele é 
negado”, relatou Hayuã. 

Enquanto recolhiam o 
artesanato, exposto próxi-
mo à Igreja Matriz de São 
Lourenço Mártir, muitos 
moradores da cidade toma-
ram ciência da situação e 
procuraram caminhos para 
ajudar o trabalho dos indí-
genas através de diversos 
setores da administração 
pública. Em pouco tempo 
a situação foi resolvida e 
alguns funcionários da Pre-

feitura retomaram o contato 
e se desculparam com os 
indígenas. 

“O que nos restou hoje é o 
nosso artesanato. Em nossa 
aldeia a maioria das famílias 
fazem artesanato. Muitos não 
tem uma graduação para tra-
balhar em outra área, então 
o artesanato que ajuda as 
nossas famílias. Muitos não 
tem essa coragem de vir cá 
pra fora justamente por medo 
do preconceito, com medo 
dessa negação do nosso 
direito. Nós então reunimos 
o artesanato dessas famílias 
e trazemos e tudo o que é 
arrecadado é utilizado em 
benefício de toda a aldeia”, 
relatam.  

A exposição dos tra-
balhos segue até o final 
da semana, na Av. Dom 
Pedro II, em frente à Igreja 
Matriz. Arabutã e Hayuã, 
além de expor os trabalhos, 
carregam e contam também 
a história de uma parcela 
muitas vezes esquecida em 
nossa sociedade. Conhecer 
a sua história é contribuir 
com a sua preservação.  

Foto: Divulgação/Câmara SL

Fotos: Divulgação
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RECEITA

Sabedoria do Pai

Joãozinho pergunta ao pai:
- Pai, como um bêbado se 

sente?
O pai responde:
- Filho, veja aquelas duas 

cadeiras ali na frente. Um bêbado 
veria quatro cadeiras.

E Joãozinho diz:
- Mas pai, ali só tem uma ca-

deira...

Peido no Ônibus

No ônibus, a velha está com uma 
imensa vontade de peidar. Ela 
sabia que não aguentaria segurar 
por muito mais tempo, então teve 
uma ideia.
- Vou peidar e rasgar este jornal 
ao mesmo tempo, pois com o ba-
rulho do jornal rasgando ninguém 
escutará o peido.
A velha então levanta discreta-
mente um lado da bunda, solta o 

peido e rasga o jornal.
- Vraaaaaappptttt!
Um bêbado que observava tudo 
então pergunta:
- A senhora vai limpar aqui mes-
mo?

Pregando na Praça

Um pastor estava pregando na 
praça pública dizendo:

- Sai demônio!
E um bêbado responde:
- Não sai não! A praça é pública!

Loira na Autoescola

A loira chega na autoescola vesti-
da de goleira. O instrutor, curioso, 
pergunta:
- Por que você está vestida 
assim?
A loira responde:
- Você disse que o Palio estava 
ocupado e que iria me treinar no 
Gol...

Modo de Preparo:

- Coloque o trigo em uma 
tigela e cubra com a água 
morna
- Deixe de molho por 1 hora
- Escorra toda a água e 
reserve
- Em uma panela, junte a 
berinjela com uma xícara de 
água
- Cozinhe em fogo médio 
até que a berinjela esteja 
macia e todo o líquido tenha 
secado (aproximadamente 
20 minutos)
- Bata no liquidificador a 
berinjela e a cebola
- Passe para uma tigela e 
junte o a cenoura, o sal, a 
hortelã, o amido de milho e 
o trigo
- Misture bem
Acomode a massa na assa-
deira untada e leve ao forno 
por 30 minutos

QUIBE DE BERINJELA

 Ingredientes:
- 2 xícaras de trigo para 
quibe
- 4 xícaras de água morna
- 2 berinjelas grandes 
descascadas cortadas em 
cubinhos
- 1 cebola grande picada
- 2 cenouras raladas
- 1 colher (sopa) de sal
- 6 colheres (sopa) de 
amido de milho
- creme vegetal ou azeite 
para untar
- 3 colheres (sopa) de 
hortelã fresca picada

PIADAS

CRUZADAS

Com a preocupação de 
preservar a fauna silvestre 
e impedir que mais espécies 
desapareçam do seu habitat 
natural, oGoverno de Minas 
Gerais, por meio do Instituto 
Estadual de Florestas (IEF), 
amplia ações do projeto Asas 
(Áreas de Soltura de Animais 
Silvestres), desenvolvido em 
parceria com o Instituto Bra-
sileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama).O núme-
ro de propriedades rurais 
cadastradas como área de 
soltura autorizada já passa de 
cinco dezenas e o IEF prevê 
ainda a disponibilização de 
sete novos Centros de Tria-
gem de Animais Silvestres 
(Cetas).  Segundo a bióloga 
Alice Rabelo de Sá Lopes, da 
Diretoria de Proteção à Fauna 
do IEF, ampliar as ações é 
necessário, pois apesar da 
aparente conscientização da 
sociedade para preservação, 
o número de animais apreen-
didos continua em torno de 10 
mil ao ano.

“As áreas disponibilizadas 
por voluntários para soltura 
nas diversas regiões do esta-
do já chegam a 56 e o número 
de Centros de Triagem de 
Animais Silvestres (Cetas) vai 
passar dos atuais três para 10 
até 2019”, revela Alice.

Os Cetas recebem os ani-
mais antes de eles serem 
cuidadosamente preparados 
para a volta à natureza. Ao 
detalhar os dados do projeto 

Asas, o IEF relembra que 
assumiu a fauna do estado 
em novembro de 2013. No le-
vantamento até junho de 2017 
foram recebidos nos Cetas 
35.754 animais silvestres, a 
maioria proveniente do tráfi-
co. O número é considerado 
alto pelos órgãos ambientais 
e demonstra que o desafio 
continua grande. 

Quando os animais da 
fauna silvestre chegam a uma 
área de soltura selecionada, 
após serem reabilitados nos 
Cetas, eles seguem para o 
viveiro onde permanecem 
por uma média de 15 dias, 
recebendo alimentos e água. 
Logo depois desse período, o 
viveiro é parcialmente aberto 
para que os animais comecem 
a voltar à natureza.

As espécies mais retira-
das da natureza e que re-
presentam 50% de todas as 
apreensões são os pássaros 
trinca-ferro (saltator similis), 
canário da terra (sicalis fla-
veola) e o baiano (sporophila 
nigricollis).

Dos mamíferos o campeão 
é o mico-estrela (callithrix pe-
nicillata) seguido do gambá, 
que chega aos Cetas após se 
recolher em residências.

“A média de reabilitação 
até a soltura é de dois meses. 
A volta dos animais para a na-
tureza nos obriga a fazer um 
trabalho rigoroso de pesquisa, 
e depois de deslocamento para 
fazer a soltura onde ela deve 
ocorrer sem nenhum desequi-

líbrio”, explica Alice Rabelo.
Os animais que chegam 

ao Cetas e que, após receber 
os cuidados necessários, não 
conseguem voltar a viver na 
natureza são levados para cria-
dores de animais legalizados. 
O IEF alerta aqueles que criam 
ilegalmente animais da fauna 
silvestre para que entreguem 
nos Cetas de forma espon-
tânea e assim fiquem livres 
de qualquer punição. Para os 
técnicos do Instituto Estadual 
de Florestas é importante que 
haja mais áreas disponibiliza-
das para fazer parte do projeto 
Asas. A geógrafa ressalta que o 
cadastramento de áreas rurais 
é relativamente simples. O inte-
ressado deve se manifestar por 
meio do site www.ief.mg.gov.br, 
onde ele insere informações 
básicas da propriedade.

A partir daí, o IEF faz uma 
análise prévia por satélite e 
dá sequência ao processo de 
credenciamento, levando em 
consideração uma série de 
exigências, inclusive vege-
tação abundante. A visita de 
técnicos especializados à pro-
priedade é a última etapa. 

O Instituto Estadual de 
Florestas observa que ampliar 
a fiscalização é uma neces-
sidade, bem como priorizar 
a educação ambiental de 
forma que modifique o com-
portamento das pessoas para 
diminuir consideravelmente 
os crimes ambientais, tanto de 
retirada dos animais da fauna 
silvestre, como daqueles que 
compram os animais de forma 
ilegal e criminosa.

Fonte: Agência Minas

Governo de Minas Gerais amplia áreas 
de soltura de animais da fauna silvestre

Governo ultrapassa a marca de 50 mil 
nomeações na Educação

Mulheres referência em empreendedorismo 
e inovação são destaque na FINIT

Para ser parceiro do projeto Asas do IEF/Ibama, proprietários de áreas rurais precisam ter 
vegetação abundante e viveiro para receber animais que já passaram pela triagem

Feira é marcada pela presença de grandes personalidades femininas

O Governo de Minas Gerais 
publicou, nesta quarta-feira 
(18/10), no Diário Oficial Minas 
Gerais, nova lista com 1.500 no-
meações de professores para a 
Educação, atingindo, com isso, a 
marca histórica de 50.457 novos 
servidores nomeados desde que 
esta gestão assumiu o Governo, 
em 2015.

O número inédito de nome-
ações faz parte do esforço do 
Governo em valorizar os traba-
lhadores e garantir educação 
de qualidade para os mais de 2 
milhões estudantes matriculados 
nas escolas da rede estadual.

As 1.500 nomeações desta 
quarta-feira são para o cargo de 
Professor de Educação Básica 
(PEB) dos editais Seplag/SEE 
02, 03, 04 e 05/2014, sendo 06 
para os Conservatórios de Mú-
sica, 19 para Ensino Religioso, 
237 para Educação Especial,  34 
PEB Regente de Turma e 1.204 
PEB Regente de Aulas (demais 
disciplinas, como Matemática, 
Física, Geografia etc.).

“É importante ressaltar que 
todos os editais tiveram a sua 
vigência prorrogada até 2019. 
Contudo, com esta nova publica-
ção, estamos nomeando a qua-

se totalidade dos aprovados nos 
concursos para os Conservató-
rios de Música, Ensino Religioso 
e Educação Especial. Quanto 
aos classificados do concurso 
de Edital 04/2014, ainda há um 
grande número de classificados 
que irão subsidiar as nomeações 
futuras”, explica o subsecretário 
de Gestão de Recursos Huma-
nos da SEE, Antônio David de 
Sousa Júnior. 

Para ele, ultrapassar a marca 
das 50 mil nomeações em tão 
curto período de tempo, aliado 
aos investimentos na melhoria 
da remuneração dos profissio-

nais, demonstram, de forma 
contundente, o empenho do 
Governo de Minas Gerais em 
valorizar os servidores da Edu-
cação, mesmo num cenário de 
graves dificuldades financeiras.

Essa medida evidencia o 
compromisso do Governo 

com a valorização do magis-
tério, com o fortalecimento dos 
alicerces da educação pública 
em Minas Gerais e contribui 
diretamente para a melhoria 
dos processos de ensino e de 
aprendizagem.

Fonte: Agência Minas

Dominado pela presença 
masculina, o universo da tec-
nologia e inovação se confi-
gura como um desafio para 
as mulheres. Com incontáveis 
relatos de machismo e o mí-
nimo protagonismo feminino, 
a questão hoje pauta discus-
sões e motiva ações em todo 
o mundo. Sendo assim, a te-
mática não poderia deixar de 
ser abordada na FINIT (Feira 
Internacional de Negócios, 
Inovação e Tecnologia), que 
acontece de 31 de outubro a 4 
de novembro, no Expominas, 
em Belo Horizonte.

Uma iniciativa pioneira do 
Governo de Minas Gerais, re-
alizada por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (Sedectes), a 
FINIT se consolida como uma 
das principais feiras de seu 
segmento na América Latina.

Para a edição de 2017, o 
evento apresenta em sua pro-
gramação mulheres que são 
referência em empreendedo-

rismo e inovação no cenário 
nacional e internacional. Como 
é o caso de Mary Spio, CEO e 
presidente do CEEK VR INK, 
um desenvolvedor de experi-
ências inovadoras de realida-
de virtual e aumentada para 
entretenimento, educação e 
saúde, sendo reconhecida 
com diversas premiações e 
inspirando meninas e mulhe-
res em todo o mundo.

Com 35 anos de experiên-
cia na área de comunicação 
em entretenimento internacio-
nal e tecnologias emergentes, 
Tracy Mann é outro grande 
destaque da FINIT. Consultora 
de envolvimento internacional 
da SXSW LLC de Texas nos 
últimos 17 anos, ela compõe 
a programação da Conexão 
Minas Mundo, na Arena de 
Negócios, com a palestra 
“Oportunidades no SXSW 
2018 para empreendedores e 
inovadores brasileiros”.

Mulheres do Senai, do 
governo canadense, repre-
sentantes de universidades, 

outras empresas e ações, 
como a OLX e a Museomix, 
estão sendo confirmadas à 
medida que a programação 
vai sendo acertada, reforçando 
a representatividade feminina 
em papéis de liderança e 
destaque no mercado de em-
preendedorismo, tecnologia e 
inovação.

Considerando isso, Ciran-
da de Morais fundou o “She’s 
Tech”, um movimento que visa 
fortalecer a presença feminina 
empreendedora no ecossiste-
ma de startups. Com o objetivo 
de inspirar, engajar e capacitar 
mulheres a buscarem conhe-
cimento e empreenderem em 
carreiras e em negócios com 
base tecnológica, o movimento 
vai estar presente na FINIT 
com a She’s Tech Conference 
2017, de 2 a 4 de novembro 
na Arena de Negócios.

A conferência vai reunir per-
sonalidades do segmento para 
discutir temas de interesse das 
áreas de empreendedorismo, 
tecnologia e inovação sob a 

ótica feminina. Uma das pre-
senças já confirmadas, Camila 
Achutti.,Referência na luta por 
mais mulheres na tecnologia, 
Camila é CTO e fundadora 
da Ponte21 e da Mastertech. 
Também na programação, 
Carine Roos, fundadora da 
UPWIT – Unlocking the Power 
of Women for Innovation and 
Transformation e especialista 
em Equidade de Gênero e 
Inovação falará diretamente 
para as mulheres na palestra 
“Liderança feminina: como 
trabalhar a sua autoconfiança 
e conquistar o mundo”. A co-
fundadora do portal O Que 
Move O Marketing (OQMOM), 
Flávia Gamonar, completa a 
programação da conferência 
já confirmada com o tema 
“Como ser o profissional do 
futuro, hoje”.

Os interessados em par-
ticipar da programação do 
She’s Tech devem se inscrever 
pelo site http://finitmg.com.br/
inscreva-se/inscricao-arena-
de-negocios/.  

Fonte: Agência Minas
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