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Unidade do Minas Fácil está em 14° 
na classificação geral do Estado

Município estava entre 166 cidades do estado disputando o rankking
Uma avaliação reali-

zada durante o mês de 
Outubro, classificou  a 
Unidade de São Louren-
ço da Junta Comercial 
do  Es tado de Minas 
Gerais (JECEMG) Minas 
Fácil Digital, ficou clas-
sificada em 14º lugar no 
ranking entre 166 cida-
des do Estado, saindo o 
resultado agora. 

A avaliação foi reali-
zada com base no prazo 
máximo para abertura de 
empresas e também pela 
quantidade de processos 
formalizados na unida-
de. O prazo máximo exi-
gido são 10 dias e São 
Lourenço ficou abaixo 
do prazo previsto, com 
apenas 8 dias. 

O município compete com 
grandes cidades como Poços 
de Caldas, que ficou em 88º 
(27 dias de prazo) e Juiz de 
Fora, que ficou em 105º (com 
49 dias de prazo). 

Um cuidador de ido-
so é extremamente 
importante para as fa-
mílias que necessitam 
de um cuidado espe-
cial com determinado 
indivíduo.

Nos dias de hoje, a 
profissão de cuidador 
de idosos está crescen-
do muito, porque com a 
rotina corrida que mui-
tas famílias levam por 
dia, muitos familiares 
não possuem tempo de 
cuidar de um idoso.

Por isso, o cuida-
dor pode passar o dia 
todo com o paciente e 
até dormir na casa da 
família; tudo depende 
do acordo que for fei-
to com os parentes. 
O cuidador deve dar 
banho, trocar fralda, 
se necessário, trocar a 
roupa, ajudar na hora 
de tomar os remédios 
e outros afazeres que 
devem ser determina-
dos pela família

Durante o esta últi-

ma semana, o Serviço 
de Proteção Social Bá-
sica (CRAS) do bairro 
São Lourenço Velho 
realizou um curso de 
Cuidador de Idosos. 

Na oportunidade, 
os alunos desenvol-
veram as principais 
atividades da função e 
receberam instruções 

de forma dinâmica. 
A proposta é prepa-

rar os participantes para 
que tenham uma opor-
tunidade no mercado de 
trabalho. Os interessa-
dos em participar das 
oficinas oferecidas pelo 
CRAS, devem se dirigir 
à Secretaria de Desen-
volvimento Social, na 

Vagas abertas 
no SINE

O Minas Fácil Digital 
faz parte da Secretaria 
de Indústria, Comércio, 
Agr icul tura e Desen-
volvimento Econômico 
(SICADE), e recebeu da 
Diretoria de Integração e 
Interiorização da JUCE-
MG as congratulações 
pela conquista, desta-
cando os servidores An-
tonia de Faria Pinto e 
Thiago Greco, que estão 
desempenhando suas 
funções na unidade de 
São Lourenço.

De acordo  com o 
documento enviado à 
Prefeitura pelos avalia-
dores diz que:  “graças 
a dedicação e empenho 
desses servidores, esta 
unidade Minas fácil Di-
gital, tem ocupado lugar 
de destaque entre as 
166 unidades instaladas 
em todo o Estado de 
Minas Gerais”. 

sede da Prefeitura.
O Senado aprovou, 

no ano de 2012, o Pro-
jeto de Lei 284/2011, 
que regulamenta a 
profissão do cuidador 
de pessoa idosa. Para 
atuar na área, será 
preciso ter mais de 18 
anos, ensino médio 
fundamental completo 

e curso de qualificação 
específico, feito em 
instituição de ensino 
reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação.

O texto foi aprova-
do pela Comissão de 
Assuntos Sociais, em 
caráter terminativo, 
sem necessidade de 
votação no plenário.
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Opinião

Por Adriane Barroso

Passei nove meses 
gestando uma fi lha na 
barr iga e,  na cabeça, 
uma outra: a filha que eu 
imaginava que teria.

A Nina dos meus so-
nhos tinha cabelos cas-
tanhos e fartos. Quando 
crescessem, cortaríamos 
uma franja e eles seriam 
enfeitados diariamente 
com um dos muitos laços 
de fita que comprei.

Desde cedo, ela apren-
deria comigo os hábitos 
al imentares saudáveis 
que demorei trinta anos 
para adquirir. E, como 
não gosto de TV, teríamos 
tempo para atividades ao 
ar livre. Correríamos jun-
tas nos finais de semana 
assim que ela estivesse 
um pouco mais velha.

E s t a b e l e c e r í a m o s 
uma rotina. Acordar cedo, 
tomar café da manhã em 
família, ir para a escola, 
chegar em casa e fazer 
atividades que estimulem 
a criatividade. À noite, 
um sono sossegado no 
berço.

Nasce a Nina. É care-
ca, nem um fio de cabelo. 
Meses depois o cabelo 
cresceu um pouco, se 
você reparar com boa 
vontade já tem uma pe-
nugem, põe o laço de fita, 
caiu, cola com sabonete, 
caiu de novo, ela odeia 
usar coisas na cabeça, 
ela está berrando, deixa 
a coitada sem o laço de 
fita.

Começou a comer. Ela 
adora frutas, ela já não 
gosta mais de uva, ela 
só gosta de banana, ela 
tem nojo da textura da 
banana, a única coisa da 
natureza que ela come é 
milho em forma de pipo-
ca. Ela aprendeu a falar 
chocolate, não pode dar 
doce, deixa sem comer, 
ela precisa comer, dá logo 
essenugget que ela está 
com fome.

Ela acha lindo o re-
lógio de corrida da mãe. 
Ela encosta o relógio de 

corrida da mãe na orelha 
e usa como se fosse um 
celular pra falar com a 
Galinha Pintadinha, ela 
não quer brincar lá fora, 
ela quer ver TV, ela ama 
a Galinha Pintadinha. Ela 
demorou para andar, vai 
demorar cem anos para 
correr, vou correr sozinha 
enquanto o pai fica com 
ela, é bom que descanso 
um pouco, é bom que 
espaireço.

Ela toma café da ma-
nhã com a gente na mesa. 
Ela não quer mais ficar 
sentada, não pode comer 
assistindo TV, vamos dar 
pelo menos o leite, joga 
o leite no sofá enquanto 
vê TV, deixa ela molhar 
o sofá enquanto a gente 
come esse pão bem rápi-
do. Chegou da escola, o 
sol está forte, estou com 
preguiça de levar ao par-
quinho, ela já está criativa 
até demais, cadê a Gali-
nha Pintadinha enquanto 
eu acabo de ler esse texto 
que é para amanhã.

Ela sabe dormir sozi-
nha. Acordou de repente, 
está de pé no berço, está 
chamando o papai, está 
berrando a mamãe, já 
chamou até a avó que 
mora em outro país pra 
tirá-la de lá, deixa dormir 
com a gente, não pode 
dormir com a gente, co-
loca no berço de novo, 
chora mais meia hora, 
finalmente dormiu. Que 
saudade dela, que sauda-
de do cheirinho dela, tira 
do berço e põe pra dormir 
com a gente, só hoje. A 
Nina imaginária era uma 
chata, filha, ainda bem 
que veio você e não ela, 
ou a chata era eu, vamos 
dormir, chora mais um 
pouco, dorme todo mundo 
junto, todo mundo exaus-
to, todo mundo desobe-
decendo todas as regras, 
todo mundo feliz.

*Adriane Barroso é 
ps icani l is ta e mãe da 
Nina.

UMA FILHA NA 
BARRIGA, OUTRA NA 
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Secretaria de Saúde reforça conscientização da 
população contra a Aids

Campanha informativa tem como objetivo a divulgação de informações sobre cui-
dados, medidas de prevenção e formas de tratamento

Conceição Evaristo é a grande 
vencedora do Prêmio Literatura 

Uma das principais pre-
miações do gênero no país, 
o Prêmio Governo de Minas 
Gerais de Literatura, da Se-
cretaria de Estado de Cultura 
(SEC), anuncia os vencedores 
de mais uma edição. A mineira 
Conceição Evaristo, nascida 
no morro do Pindura Saia, 
em Belo Horizonte, é a grande 
vencedora do edital.

Pela primeira vez, uma 
escritora negra é a ganha-
dora na categoria conjunto 
da obra. Autora de uma obra 
extensa, que inclui prosa e 
poesia, a belo-horizontina 
também ficou conhecida 
pela importância e densida-
de de seus romances, como 
“Ponciá Vicêncio” (2003) e 
“Becos da Memória (2006)”, 
que trata da complexidade 
humana e dos sentimentos 
de quem sofre com o pre-
conceito, a fome e a miséria. 
“Estou muito feliz e emocio-
nada com o prêmio que vem 
da minha terra. Ontem foi 
meu aniversário. É mesmo 
um presentão”, afirmou, 
bem-humorada, Conceição 
Evaristo.

Segundo Lucas Guima-
raens, superintendente de 
Bibliotecas Públicas e Suple-
mento Literário da Secretaria 
de Estado de Cultura, a poe-
sia de Conceição consegue 
aliar, de modo magistral, 
forma e conteúdo. “É muito 
comum termos poemas car-
regados de sentimentos, às 
vezes muito fortes, mas em-
balados por uma frágil arqui-
tetura verbal. Em Conceição 
vemos uma impressionante 
consciência formal”, afirma.

O prêmio tem como ob-
jetivo divulgar a literatura 
brasileira, reconhecendo 
grandes nomes nacionais 
e abrindo espaço para os 
jovens escritores mineiros. 
O edital distribui R$ 258 mil 
em quatro categorias: Poesia 

(R$ 30 mil); Ficção (R$ 30 
mil); Conjunto da obra (R$ 
150 mil); e Jovem Escritor 
Mineiro (R$ 48 mil). 

Mulheres mostram a força 
de sua produção

Além da vitória de Concei-
ção Evaristo, as mulheres 
levaram prêmios em todas as 
outras categorias desta edi-
ção. Na categoria Ficção (Ro-
mance) a obra vencedora foi 
“Mobiliário para uma fuga em 
março”, sob o pseudônimo O. 
Callas, de Marana Borges.

Na categoria Poesia, a obra 
vencedora foi “Fabulário”, sob 
o pseudônimo Esme, de Ana 
Cláudia Costa dos Santos. A 
Jovem Escritor desta edição 
é Sara Abreu Pinheiro e Silva, 
que venceu com o projeto 
“Membro Fantasma”.

Na categoria Jovem Escritor, 
a Comissão Julgadora decidiu 
também dar menção honrosa 
para “A Casa dos Amores 
Loucos” com pseudônimo Ta-
tiana Metanova e de autoria de 
Giovanna Ferreira Silva.

Para o professor João Ba-
tista Santiago Sobrinho, jurado 
da categoria Romance, o 
livro de Marana Borges é um 
trabalho escritural denso com 
metáforas surpreendentes. “A 
autora correu riscos poéticos 
muito acertados numa lingua-
gem que nos desprograma e 
dessa forma nos retira do lugar 
comum. Prosa poética imagi-
nativa em torno de uma casa, 
onde a personagem narradora 
faz atravessar inúmeros tem-
pos, um caos de olhares e 
afetos atravessando o corpo 
que lembra, sofre, ama, odeia 
intensamente”, pontua João.

Jurado na categoria Poe-
sia, o poeta e escritor Ricardo 
Aleixo conta que bastou uma 
rápida folheada para identifi-
car no livro de Ana Cláudia 
Costa dos Santos uma poeta 
digna do nome. “Trata-se de 
alguém que leu bem a melhor 

poesia nossa, que lida de for-
ma bastante competente com 
a camada sonora do texto 
– ponto fraco da maior parte 
do que se publica no Brasil, 
hoje”, avalia Ricardo.

Jurado na Categoria Jo-
vem Escritor, Cléber Araujo 
conta que a amostra de texto 
literário apresentada no pro-
jeto permitiu que os jurados 
vislumbrassem com clareza 
a potencialidade da escrita 
do proponente e as chances 
concretas de um resultado 
relevante. “Membro Fantas-
ma é estruturalmente muito 
bem elaborado, pois a con-
catenação de artifícios feita, 
atribui um aspecto polifônico 
e jornalístico ao texto”, conta 
Araújo.

Prêmio Governo de Minas 
Gerais de Literatura

O Prêmio Governo de Mi-
nas Gerais de Literatura tem 
revelado e reconhecido gran-
des fazedores da escrita. 
Na categoria “conjunto da 
obra” já foram homenageados 
Adélia Prado (2016), Fábio 
Lucas (2015), Ferreira Gullar 
(2013), Rui Mourão (2012), 
Affonso Ávila (2011), Silviano 
Santiago (2010), Luís Fernan-
do Veríssimo (2009), Sérgio 
Sant’Anna (2008) e Antonio 
Candido (2007).

Em 2016, a obra vencedora 
na categoria “Ficção (Roman-
ce)” foi “Floresta no Fim da 
Rua, de Silvio Rogério Silva 
(SP). As menções honrosas 
foram para a obra “Começo 
em Mar”, da escritora Vanessa 
Maranha, e para “Pela primei-
ra vez em muito tempo”, de 
Vinícius Bopprê Oliveira.

Já na categoria “Poesia” a 
obra vencedora foi “Um Carro 
Capota na Lua”, do autor Ta-
deu de Melo Sarmento (PE). 
O “Jovem Escritor Mineiro” 
foi Jonathan Tavares Diniz 
(MG), que venceu com o 
projeto “Cólera”.

Minas Gerais terá 
oferta de Educação 
Integral no ensino 

médio

Em referência ao Dia Mun-
dial de Luta contra a Aids, 
celebrado nesta sexta-feira 
(1/12), a Secretaria de Es-
tado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG) busca 
sensibilizar a população 
em relação à doença.
Para isso desenvolveu 
uma campanha informativa 
que está sendo veiculada 
no site, no Blog da Saúde 
e nas redes sociais, e tem 
como objetivo a divulgação 
de informações sobre cui-
dados, medidas de preven-
ção e formas de tratamento 
da Aids e das Infecções 
Sexualmente Transmis-
síveis (ISTs). Além de re-
forçar a importância do 
diagnóstico precoce.
Segundo a coordenadora 
do Programa de ISTs/Aids 
e Hepatites Virais da SES-
MG, Jordana Costa Lima, 
apesar dos grandes avan-
ços em relação ao trata-
mento e qualidade de vida 
das pessoas que vivem 
com HIV, um dos maiores 
problemas que envolvem a 
Aids continua sendo a falta 
de diagnóstico precoce.
“Isto porque o vírus causa-
dor da infecção possui uma 
chamada janela imunológi-
ca (fase em que o vírus se 
encontra indetectável no 
sangue) e a pessoa poderá 
transmitir o vírus mesmo 
não apresentando sinto-
mas. Quanto mais cedo 
descoberto, mais rápido 
será o tratamento. Por isso 
é tão importante reforçar as 
informações sobre a doen-
ça”, recomenda Jordana. 

Doença em Minas
Em Minas Gera is ,  no 
período de 2007 a 2017, 
fo ram d iagnost icados 
37.755 casos de HIV/
Aids, que estão distribu-
ídos em 730 municípios. 
40% desses casos foram 
diagnosticados em he-
terossexuais,  33% em 
homossexuais e 5% em 
bissexuais. Mais de 46% 
dos casos conhecidos 
estão entre jovens de 20 
a 34 anos. Em 2017, no 
período de janeiro a 29 
de novembro, foram diag-
nosticadas 3.543 pessoas 
com a doença.
Segundo Jordana, no perí-
odo de 2012 a 2016 houve 
um aumento significativo 
de casos da infecção no 
público masculino, che-
gando em 2017, uma mé-
dia de 3 homens para cada 
mulher soropositiva. “Ao 
analisarmos a categoria 
de exposição observamos 
um aumento de casos 
entre homens que fazem 
sexo com homens (HSH), 
representando 38% a mais 
dos casos notificados no 
ano de 2015”, diz.
A taxa de incidência da 
Aids em Minas é de 20,4 
pessoas a cada 100 mil 
habitantes. As regionais de 
saúde de Belo Horizonte, 
Uberlândia e Divinópolis 
estão entre regiões com 
mais casos da doença.
A HIV não apresenta sinto-
mas e o acompanhamento 
médico desde o início é 
imprescindível para se ga-
rantir qualidade de vida. O 

diagnóstico precoce é fun-
damental para interromper 
a cadeia de transmissão 
do vírus e também para 
que o tratamento seja re-
alizado da maneira mais 
adequada.

Medicamentos
O Brasil é referência in-
ternacional no tratamento 
de HIV/Aids.  Por meio do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) é disponibilizando 
mensalmente às pessoas 
que vivem com a Aids os 
antirretrovirais por meio 
das Unidades Dispensa-
dora de Medicamentos 
(UDMs) dos CTA/SAE. 
Atualmente, o estado de 
Minas Gerais fornece me-
dicamentos para aproxima-
damente 43 mil pessoas 
HIV positivas.
Os antirretroviais são me-
dicamentos que combatem 
a multiplicação do vírus 
HIV e fortalecem o sistema 
imunológico. O tratamento 
contínuo com os remédios 
reduz a mortalidade e o 
número de internações 
e infecções por doenças 
oportunistas, que atacam 
o sistema imunológico. 
Seu uso é fundamental 
para aumentar o tempo e a 
qualidade de vida de quem 
tem HIV/Aids.
Segundo Jordana Costa 
Lima, hoje em dia é possí-
vel ser HIV positivo e viver 
com qualidade de vida. 
“Mas é essencial tomar os 
medicamentos indicados 
e seguir corretamente as 
recomendações médicas. 

Saber precocemente da 
doença é fundamental para 
aumentar ainda mais a so-
brevida da pessoa”.

PrEP
A Profilaxia Pré-Exposição 
(PrEP) de risco à infecção 
pelo vírus é uma terapia 
de uso preventivo de me-
dicamentos antirretrovirais 
antes da exposição ao HIV. 
Tem como objetivo preve-
nir a infecção pelo vírus e 
promover uma vida sexual 
mais saudável.
A Profilaxia é indicada para 
populações em situação 
de maior vulnerabilida-
de e com risco acrescido 
de infecção pelo HIV, ou 
seja, homens que fazem 
sexo com homens, gays, 
travestis, transexuais, pro-
fissionais do sexo e ca-
sais sorodiferentes (casais 
onde um dos parceiros vive 
com HIV e o outro não e 
que têm relações sexuais, 
repetidas vezes, sem o 
uso de camisinha ou que 
têm usado a Profilaxia 
Pós-Exposição repetida-
mente, ou que apresentem 
infecções sexualmente 
transmissíveis).
A PrEP estará disponível 
em 180 dias após a publi-
cação do Protocolo Clínico 
para uso da PrEP no Diário 
Oficial. A sua implementa-
ção se dará de forma gra-
dual, com monitoramento 
anual. Segundo o Ministé-
rio da Saúde a estimativa é 
que cerca de 7 mil pessoas 
farão uso da profilaxia no 
país, no primeiro ano de 

implantação. Em Minas 
está previsto a chegada 
dos primeiros tratamentos 
no início de 2018.

Prevenção das Infecções 
Sexualmente Transmis-

síveis (ISTs)
Além da distribuição gratui-
ta de preservativos e testes 
rápidos pelas Unidade Bá-
sicas de Saúde, Serviços 
de Atenção Especializada 
(SAE) e Centros de Tes-
tagem e Aconselhamento 
(CTA) e demais serviços 
credenciados, outras re-
comendações também são 
importantes para a preven-
ção da infecção:
-Fazer uso do preservativo 
(masculino ou feminino) 
em todas as relações se-
xuais;
-Não compartilhar agulhas 
e seringas;
-Usar material esterilizado 
na aplicação de tatuagens 
e piercings;
-Realizar os exames de 
pré-natal, durante a ges-
tação;
-Evitar materiais não este-
rilizados em clínicas odon-
tológicas, nas manicures, 
barbearias etc;
-Evitar o uso abusivo de 
álcool e outras drogas 
ilícitas. Elas podem alterar 
o nível de consciência do 
indivíduo e a capacidade 
de tomar decisões sobre a 
forma de se proteger.
Para mais informações 
sobre HIV/AIDS acesse 
aos hotsites Sexo Seguro e 
Aids, e o Blog da Saúde

Mineira venceu na categoria conjunto da obra e é a primeira es-
critora negra a receber o prêmio desde que ele foi criado em 2007

  Em 2018, Minas Gerais 
passará a contar com 80 es-
colas estaduais atendendo a 
alunos do ensino médio na 
Educação Integral e Inte-
grada. Além das 44 escolas 
que iniciaram a oferta em 
2017, para o próximo ano, 
o Ministério da Educação 
(MEC) já deferiu uma lista 
com outras 36 escolas que 
iniciarão as atividades em 
2018. Com essa nova lis-
tagem, a expectativa é que 
Minas Gerais tenha cerca de 
19.600 estudantes do ensino 
médio participando da Edu-
cação Integral e Integrada.
  As escolas escolhidas para 
integrar a iniciativa foram 
selecionadas a partir de 
critérios definidos pelo MEC, 
por meio do Programa de 
Fomento à Educação em 
Tempo Integral, como condi-
ções de vulnerabilidade so-
cial, índice socioeconômico 
abaixo da média do estado 
e o atendimento mínimo de 
120 estudantes matriculados 
no 1º ano do ensino médio.
   Após a escolha das esco-
las, a superintendente de 
Desenvolvimento do Ensino 
Médio da Secretaria de Es-
tado de Educação (SEE), 
Cecília Resende, pontua os 
próximos passos.
  “A partir de agora, temos 
um cronograma de encami-
nhamentos. Já enviamos ao 
MEC um termo de respon-
sabilidade para o desenvol-
vimento das ações nas 36 
escolas. Agora vamos reali-
zar um grande encontro no 
próximo mês, no qual vamos 
trazer pessoas envolvidas 
com as escolas, e promover 
uma imersão para que elas 

possam entender o progra-
ma e a proposta”, afirma.
   Para que a implementação 
da Educação Integral e Inte-
grada aconteça nas escolas, 
Cecíl ia destaca ainda a 
importância da participação 
da comunidade escolar. 
“O grande mote do nosso 
projeto é a participação dos 
estudantes a construção do 
currículo nessas escolas”, 
conclui.

Educação Integral e Inte-
grada

  O objetivo da ação é possi-
bilitar a formação integral de 
crianças, jovens e adoles-
centes, ampliar a oferta de 
saberes, incluir os campos 
das artes, cultura, esporte, 
lazer, mobilizando-os para 
melhoria do desempenho 
escolar, fortalecer a Rede 
Estadual de Educação Pro-
fissional, garantir a proteção 
social e a formação para a ci-
dadania e reduzir a evasão.
   A Educação Integral e 
Integrada na educação 
básica assegura jornada 
escolar igual ou superior a 
7 horas diárias (ou 35 se-
manais) durante o período 
letivo e vem ao encontro 
das metas do Plano Na-
cional de Educação (PNE) 
que tem como propósito 
assegurar o acesso e per-
manência dos estudantes 
na educação básica, com 
melhoria da qualidade do 
ensino e o respeito à diver-
sidade, garantindo as con-
dições ao desenvolvimento 
de saberes e habilidades 
dos estudantes, amplian-
do a oferta da jornada em 
tempo integral.
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São Lourenço e Região

No interior, os cursos 
na área, ainda são raros, 
e os hospitais, com pou-
co recurso e por falta de 
informação, muitas vezes 
desconhecem a profissão 
de doura, Lyz Ferri é 
técnica de enfermagem 
e doura que atua no Sul 
de Minas, conta que este 
trabalho se iniciou há 04 
anos, no Hospital da Fun-
dação Casa de Caridade 
de São Lourenço, com 
uma sala para parto hu-
manizado, e acrescenta 
que quando profissionais 
da saúde conhecem o tra-
balho da doura, valorizam 
e apoiam a profissão, pois 
a presença desse pro-

fissional pode beneficiar 
toda a equipe, enferma-
gem e médica.

Lyz comenta ainda, 
que sente como a pro-
fissão mais gratificante 
que existe, pois é pura 
doação e deve estar in-
teira e presente, para a 
gestante e mãe, durante 
todo o tempo. 

Como toda profissão, a 
doula deve manter-se atu-
alizada, transmitir para a 
gestante, o maior número 
de informações possíveis, 
para que este momento 
único e cercado natu-
ralmente de ansiedade, 
possa acontecer da forma 
mais natural possível.

JOAQUIM DOS SANTOS SIQUEIRA 
Guapiara, bairro de Aiuruo-

ca, é um pedacinho de terra 
bucólica, incrustada no cartão 
postal do Pico do Papagaio. Ali, 
o ar não conhece poluição e a 
água corre mansa e cristalina; 
há pureza na mata que desper-
ta ouvindo a passarada, numa 
sinfonia magistral.Há poesia 
no ar... Há calma... Beleza... 
Presença de Deus!

Foi neste torrão que a 21 de 
Julho de 1924 nasceu Joaquim, 
filho de José Martins dos Santos 
e de Maria Antônia dos Santos. 
Joaquim cresceu rodeado de 
amor e de carinho, aprendeu 
a respeitar o próximo, a se po-
sicionar com humildade frente 
aos revezes da vida, a aceitar 
com resignação as dificuldades 
e carências que seriam uma 
constante em grande parte de 
sua existência.

Distante da cidade, a locali-
dade não dispunha de luz elétri-
ca, o que dificultava a vida dos 
moradores; mal o sol se punha, 
a lua, bailarina solitária, puxava 
a cortina das nuvens e desfila-
va pelo céu, aplaudida pelas 
estrelas, ao som da orquestra 
dos grilos e reverenciada pelos 
curiosos pirilampos!

Em Guapiara não havia 
conduções regulares que ven-
cessem em tempo hábil a sinu-
osa estrada de terra. A pé ou a 
cavalo faziam-se as caminha-
das até a cidade, visitavam-se 
os amigos, assistiam-se as mis-
sas domingueiras. Participava-
se da alegria das crianças que 
corriam em demanda da escola. 
Era um tempo difícil!

Mas era caminhando que se 
podia admirar a beleza das pai-
neiras cor-de-rosa agitadas pelo 
vento, observar a imponência dos 
pinheiros apontando para o céu, 
ver a infinidade de tons de verde 
que se destacavam na mata e ir 
ouvindo a passarada que canta-
va um hino à vida! Privilegiado, Dr. 
Siqueira sentia o cheiro da terra, 
a magia das noites enluaradas, 
o barulho da chuva e às vezes a 
saudade batia forte levada pelo 
vento da realidade...

Seus pais não eram abas-
tados e não podiam dar-lhe o 
luxo de bons colégios e de uma 
vida fácil. Em sua mente de 
criança ele certamente percebia 
a diferença entre o seu viver e a 
vida despreocupada de muitos 
meninos da sua idade. Embora 
sofrido, esse tempo foi de total 
importância na formação de seu 
caráter. Tornou-o invulnerável 
ante os grandes problemas 
que a vida lhe apresentou, fez 
dele um homem firme como o 
carvalho que cresceu à margem 
da velha estrada, fustigado pelo 
vento, acariciado pela chuva 
mansa,  muitas vezes castigado 
pelo granizo e exposto ao sol 
escaldante do verão.

Deu-lhe a sensibilidade da 
gramínea tenra, umedecida 
pelo orvalho da madrugada, a 
fortaleza da peroba que jamais 
se deteriora não importa o terre-
no onde se encontre... Joaquim 
dos Santos Siqueira era assim: 
invulnerável, firme, sensível e 
forte! Para estudar frequentou 
escolas simples, dirigidas por 
mestras abnegadas, que lhe 
ensinaram a ler para poder fre-
quentar a escola da cidade.

Terminando o curso primário, 
já era um autodidata ou talvez 
já tivesse nascido assim... Sozi-
nho, estudava horas e horas... 
Matriculou-se em Itanhandu para 
exame de admissão. E o menino 
de Aiuruoca impressionou e 
surpreendeu os mestres ao ser 
classificado em primeiro lugar!

Foi opção da família que 
ele continuasse os estudos em 
Paraisópolis. Depois em Ouro 
Fino, onde terminou o primeiro 
grau. Matriculou-se no Rio de 
Janeiro no Colégio Rabelo.

A Segunda guerra mundial 
tornou-se realidade no Brasil. 
Nossos jovens são convocados 
para defender a Pátria. Joaquim 
deixou a escola, o Rio de Janei-
ro, e juntou-se em Pouso Alegre 
ao contingente que deveria 

mostrar na Itália o valor e a 
bravura do povo brasileiro.  

A guerra devastou o mundo, 
e deixou em Pistóia a saudade 
em forma de cruzes e o nome 
do Brasil nos anais da história. 
Para nossa felicidade Joaquim 
não foi a Castelnuovo, Monte 
Castelo ou Montese... Deus o 
poupara para nós!Fora dispen-
sado, volta a Pouso Alegre e 
continua estudando...

No Rio de Janeiro enfrentou 
o cursinho pré-vestibular traba-
lhando na secretaria do Colégio 
Cardeal Arcoverde enquanto 
freqüentava as aulas do colégio 
Frederico Rabelo.

Joaquim há muito perse-
guia um sonho. Por este sonho 
jamais esmoreceu, persistiu e 
lutou! Queria ser médico! E em 
1946 foi o ano de grande vitória, 
marco preponderante em sua 
vida, fim de uma etapa difícil, 
pedregosa, início de uma outra 
com sabor de vitória! Prestara 
o vestibular para a Faculdade 
Nacional de Medicina, da Uni-
versidade do Brasil.

A emoção tomou conta do 
seu coração ao sair publicado no 
diário de notícias o resultado do 
vestibular. Lá estava seu nome: 
Joaquim dos Santos Siqueira! 
Duvida do que lê: seria um ho-
mônimo? Poderia haver outro 
com o mesmo nome? Resolveu 
ir à faculdade tirar a dúvida.

Difícil medir a intensidade 
de sua alegria, mas, media-se 
muito a euforia da turma do 
segundo ano que encontrou o 
primeiro calouro. Deram-lhe um 
tremendo trote: foi obrigado a 
ir a pé da Praça XV ao Leblon 
com a turma de veteranos a 
trás! Sua alegria foi tanta que 
teve a certeza de que aquela 
foi a mais linda viagem de sua 
vida! Depois tomou banho nos 
repuxos, “incorporou o espírito” 
de um avião. Nas filas dos bon-
des, tinha que abrir os braços e 
gritar: “sou um avião”, enquanto 
ensaiava vôos rasantes, imitan-
do o barulho de tiros e o ronco 
do motor. Não satisfeitos os 
acadêmicos obrigaram-no a 
ficar sentado em cima de várias 
pedras na tentativa de chocá-las 
e reproduzi-las...

Começaram as aulas! Pre-
cisava de livros e os gastos 
se multiplicaram. Nas poucas 
horas vagas, trabalhava como 
representante de laticínios, ven-
dendo os queijos de Aiuruoca, e 
detinha o respeito daqueles que 
os compravam.

Fato marcante em sua vida 
universitária foi ter assistido quan-
do cursava o terceiro ano, o lan-
çamento da pedra fundamental 
da escola do Fundão, graças aos 
esforços do Diretório Acadêmico.

Joaquim morava nesta épo-
ca em uma pensão, no terceiro 
andar, onde faltava água cons-
tantemente. Era preciso buscá-
la no térreo, o que o cansava 
muito. Conseguiu então estágio 
no Hospital Pinel e vaga numa 
casa do próprio hospital onde 
residiam dezoito acadêmicos. 
Por estarem sempre de branco 
a república tinha o sugestivo 
nome de “Pombal”.

Trabalhou como Plantonis-
ta em hospitais para doentes 
mentais e como Acadêmicos na 
Casa de Saúde Santa Helena. 
Mais tarde, ingressou na Santa 
Casa de Misericórdia, depois 
no Hospital Moncorvo Filho e 
no Miguel Couto.

Formou-se em 1952. Em 
1956, pôde finalmente tirar suas 
primeiras férias e descansar 
alguns dias longe da agitação 
do Rio de Janeiro. Escolheu 
São Lourenço e hospedou-se 
no Hotel das Nações. Entre ele 
a cidade nasceu grande empa-
tia... Percebeu também que o 
progresso já havia marcado sua 
presença, que a cidade crescia 
e que já se pensava num hos-
pital amplo e moderno.

Regressou ao Rio de Ja-
neiro, mas não conseguiu es-
quecer São Lourenço. Logo fez 
as malas e veio para ficar, fez 
desta terra a sua terra e dedicou-
se ao próximo com todas as 

suas forças, sua técnica, seu 
conhecimento, sua inteligência 
e amor à profissão. Foi muito 
bem recebido pelos colegas da 
época: Dr. Eurípedes da Costa 
Prazeres, Dr. José Rafhael Reis, 
Dr. José Pereira Garcia, Dr. 
Emilio Ábdon Póvoa, Dr. Artur 
Francisco Póvoa e Dr. Marcelo 
Vaz da Costa Prazeres.

Na Santa Casa, no alto do 
morro, sem conforto, modesta-
mente aparelhada, começa e 
seu trabalho em total discordân-
cia à modernidade do Souza 
Aguiar ou do Moncorvo Filho.

Trocara a agitação das ruas 
cariocas pela calma de São 
Lourenço, as praias pelas mon-
tanhas, as conduções fáceis 
da Cidade Maravilhosa, pelas 
charretes de São Lourenço, 
parte integrante da paisagem. 
Logo ganhou a amizade do 
povo e sentiu a alegria interior 
de servir, de fazer o bem e mais 
tarde acrescentou três diplomas 
de grande importância em sua 
vida: as certidões de nascimen-
to dos filhos: Luiz Henrique, 
Luiz Alberto e Regina Paula. 
Celebrava com Eliane a mais 
sublime missão de um casal 
bem estruturado: serem pais.

Foram mais de quarenta 
anos a serviço da medicina e 
do povo de São Lourenço. Seu 
currículo é extenso: Cirurgia 
Geral sob a direção do Dr. 
Darcy Monteiro; vários cursos 
em Cirurgia sob a chefia do Dr. 
Fernando Paulino; Gravidez 
de Alto Risco; Cirurgia em Vias 
Biliares; Alergista e Imunologia; 
Cirurgia Geral e Cirurgia do 
Aparelho Digestivo.

Depois de alguns anos em 
São Lourenço, por necessi-
dade da região, fez curso de 
Ortopedia no Hospital Barata 
Ribeiro com estágio e trei-
namento no Hospital Souza 
Aguiar. Foi rotariano por muitos 
anos; Presidente por várias 
vezes e Governador do distrito 
4650 – gestão 79/80, da qual to-
mou posse em Bocarraton, nos 
Estados Unidos. Desempenhou 
com determinação as funções 
dos cargos; visitou 57 cidades 
mineiras. Sempre foi recebido 
com festas e honrarias.

Participou da vida pública 
da cidade. Vereador no período 
de 1989/1992 atuou na elabora-
ção da lei Orgânica Municipal. 
A cidade reconheceu o seu 
trabalho e concedeu-lhe o título 
de “Cidadão Honorário de São 
Lourenço”, a mais alta honraria 
da cidade. Era a consagração 
pública do seu valor!

Falar de Dr. Joaquim dos 
Santos Siqueira é lembrar que 
ele sempre procurou fazer o 
possível dentro do impossível. 
Sua vida não era programada 
e seu relógio, diferente dos de-
mais: não determinava a hora 
de se levantar ou de se deitar. 
Seus ponteiros eram regulados 
pelo telefone, pela campainha da 
porta ou pela sirene da ambulân-
cia... E corria contra o tempo!

Sorriso nos lábios, bom 
humor, uma mecha dos cabe-
los teimosa fora do lugar, lá ia 
ele...  Era diferente... Sempre se 
referia às enfermeiras com cari-
nho e as chamava de “minhas 
flores”. Dizem que suas mãos 
também eram diferentes, que 
eram programadas com Raio X. 
Não errava um diagnóstico!

Um dia, ele partiu, a cidade 
chorou... E, mesmo sabendo 
que ele jamais será esquecido 
a Câmara Municipal aprovou 
a indicação do Vereador Abel 
Goulart Ferreira, numa home-
nagem da casa ao companheiro 
de trabalho e o Prefeito Clóvis 
Aparecido Nogueira assinou 
Decreto, dando o seu nome a 
uma via pública.

Joaquim dos Santos Si-
queira, médico, amigo, cidadão 
Sãolourenciano, era um homem 
humilde e bom em cujas mãos 
Deus colocou o dom de minorar 
as dores e dar um sentido novo 
à palavra caridade. Faleceu a 
19 de março de 2000.  Nossas 
saudades.  Nunca esquece-
remos

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Atleta de São Lourenço é 
destaque no Karate

Nicole Maciel Caldeiras ganha medalha de ouro em 
Campeonato Mineiro

Leia mais: www.correiodopapagaio.com.br/gerais

Espaço de Acolhimento Humanizado é 
inaugurado este final de Semana

Mulheres e gestantes ganham um lugar para o autoconhecimento e 
acolhimento gestacional

Atleta  faixa marrom ganhou competição em Lambari

 “É um trabalho de for-
miguinha em atualizar uma 
ala tão tradicional como a 
maternidade aonde vem 
implantando a humani-
zação há quatro anos” 
conta Lys

A um ano que Lys e 
a enfermeira Jade Ro-
hsner Carvalho Passos, 
enfermeira e acumpul-
turista, começaram uma 
parceria com o tratamento 
alternativo do qual Jade 
já utiliza, nas gestantes.  
Com o tempo elas foram 
percebendo que apenas 
o apoio na hora do parto 
estava pouco. Pensando 
nisso elas criaram o es-
paço onde vão oferecer 

roda de conversa, cursos 
massagem, banho. Os 
cursos serão pagos, mas 
segundo a enfermeira 
serão realizadas algu-
mas rodas de conversa 
no Parque gratuita.

O espaço de acolhi-
mento e atendimento 
humanizado para mu-
lheres e gestantes, ba-
seado no amor fraterno, 
que busca manter um 
estado emotivo trazen-
do alivio e conforto. Fica 
localizado no Carioca, 
com atendimento de 
dois a sábado.  Para 
maiores informações: 
(35) 99156-1851 Lys e 
(35) 98865-9957 Jade.

A Karateca de São Lou-
renço, Nicole Maciel Cadei-
ras, quatorze Anos, (Aca-
demia Rachido-Kan – São 
Lourenço), destaca-se no 
karatê, ou seja, no Dia 10 de 
dezembro de 2017 (domin-
go), foi realizada 5ª Etapa 
do Campeonato Mineiro de 
Karatê Interestilos (FMKI), 
realizado pela Confederação 
Brasileira de Karatê Interesti-
los (CBKI). O evento foi reali-
zado no Ginásio Poliesporti-
vo de Lambari, na Cidade de 

Lambari – MG. Abrangendo 
atletas de diversas delega-
ções de várias cidades da 
região para as competições 
de disputa nas modalidades 
Kata, que é uma sequência 
de movimentos de ataque e 
defesa, e Kumite (luta).

A karateca Nicole Ma-
ciel Cadeiras, Quatorze 
Anos, Graduação Marrom, 
competiu na categoria 
Infanto juvenil de faixas 
verde, roxa, marrom e 
preta de 13 a 14 Anos, 

sagrando-se com premia-
ções como: Medalha de 
(OURO) na modalidade 
Kata (CAMPEÃ) e Medalha 
de (PRATA) na modalidade 
Kumite (VICE-CAMPEÃ).

Nesta competição, a 
karateca Nicole de São 
Lourenço conquistou mais 
02 medalhas para nossa 
cidade, somando o total de 
77 Medalhas e 12 Títulos 
com apenas 5 Anos e 05 
meses de karatê, isto devi-
do a muita disciplina, dedi-

cação e constante rotina 
de treinos para alcançar 
excelentes resultados em 
competições.  A karateca 
Nicole já participou de 35 
Campeonatos, entre eles 
da FMKI, FMK, Mundial 
WUKF, Sul-Americano e 
Brasileiro. 

Nicole na oportuni-
dade agradece ao seu 
Mestre Joaquim Felí-
cio (Kiko) por acreditar 
na sua determinação de 
vencer. 

Foto: Arquivo Pessoal
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RECEITA

Competição entre irmãos

Três irmãos competiam para ver 
quem agradava mais a mãe idosa 
com presentes.
O 1º - Comprou uma mansão 
para ela.  
O 2º - Um Mercedes. 
O 3º - Muito criativo, lembrou 
da Dificuldade da Mãe, quase 
cega, em ler a Bíblia.  Comprou 
um papagaio marrom raro, 
treinado durante anos, por 18 
monges diferentes, capaz de 
recitar toda a Bíblia.  
A ave custou a fortuna de 20 
milhões de dólares, mas o filho 
estava seguro de que o presen-
te agradaria a sua Mãe 
Meses depois, a velhinha escre-
veu para cada um dos filhos: 
Para o primeiro: 
- “Jorge, a casa que você com-
prou é muito grande. Eu moro 

apenas em um quarto, mas 
tenho de limpar a casa toda.” 
Para o segundo: 
- “Tatiana, eu estou muito velha 
pra sair de casa, então nunca 
uso o Mercedes.” 
E, por fim, para o terceiro: 
- “Martins , você é o único que 
teve bom senso pra saber do 
que a sua Mãe realmente gosta. 
Aquela galinha estava deliciosa! 
Muito obrigada!”

Ovos no Natal

Era manhã de Natal e como de 
costume os ovos das galinhas 
foram todos decorados e em 
seguida colocados novamente no 
galinheiro. Algum tempo depois o 
galo entra no galinheiro, observa 
os ovos e sai furioso gritando pelo 
quintal:
- Cadê aquele pavão miserável?

PIADA

CRUZADASFunarte doará 54 equipamentos de 
iluminação cênica

Começaram nesta quinta-
feira (7) as inscrições para o 
Edital Funarte de Doação de 
Equipamentos de Iluminação 
Cênica 2017, que disponibi-
lizará 54 kits de iluminação 
para teatros e outros espaços 
cênicos, sendo 11 especifica-
mente para circos. O prazo 

de inscrição vai até 22 de 
janeiro.

 O edital é aberto a insti-
tuições públicas, associações, 
cooperativas, companhias, 
coletivos, circos ou empresas 
privadas sem fins lucrativos, de 
todo o território nacional, que 
exerçam atividades dirigidas 

à cultura. O proponente deve 
ter atuação comprovada de, no 
mínimo, três anos. 

 Com este processo sele-
tivo, a Fundação Nacional de 
Artes (Funarte), instituição vin-
culada ao Ministério da Cultura 
(MinC), espera contribuir para a 
melhoria técnica e artística de 

espaços direcionados à prática 
de atividades cênicas, como 
circo, dança e teatro.

 Os editais de doação de 
equipamentos cênicos da Funar-
te são elaborados e coordenados 
pelo Centro Técnico de Artes Cê-
nicas (CTAC), ligado ao Centro 
de Artes Cênicas da Funarte.

Reservas particulares terão data 
comemorativa

A iniciativa pretende chamar a atenção da sociedade sobre a 
proteção ambiental

um pano de prato limpo. 
Quando esfriar, dê um 
murro em cada batata. Elas 
devem ficar ligeiramente 
achatadas e abertas. Pre-
aqueça o forno a 180ºC 
(temperatura média). No 
fundo de uma travessa, es-
palhe metade do sal grosso 
e disponha as batatas. 
Salpique o restante do sal, 
regue com o azeite e pol-
vilhe com o alecrim. Cubra 
com papel-alumínio e leve 
ao forno preaquecido para 
assar por 15 minutos. 
Sirva quente.

Rendimento: 4 porções

*Com a chegada do mês 
em que celebramos o Natal 
e o verão, selecionamos 
receitas leves e baseados 
em uma dieta vegetariana/
vegana. Quem pensa que 
uma ceia vegetariana é sem 
graça e deixa a desejar, está 
enganado. Principalmente 
porque além de muita varie-
dade, cor e sabor, os pratos 
são condizentes com a data, 
que celebra a vida e não a 
morte

Batatas ao Murro 
(vegana)

 
Ingredientes

- 4 batatas grandes
- 2 litros de água
- 4 colheres (sopa) de sal 
grosso
- 4 colheres (sopa) de 
azeite de oliva
- Alecrim a gosto
- Papel-alumínio

Preparo

Sem descascar as bata-
tas, lave-as bem sob água 
corrente. Numa panela 
grande, coloque as bata-
tas com a casca e 2 litros 
de água. Leve ao fogo 
médio e deixe cozinhar 
por 45 minutos. Transfira 
as batatas escorridas para 

A data de 31 de janeiro foi es-
colhida pelo Congresso Nacional 
para marcar o Dia Nacional das 
Reservas Particulares do Patrimô-
nio Natural.  A iniciativa prevista no 
Projeto de Lei 64/2015 pretende 
chamar a atenção da sociedade 
para o reconhecimento desse ins-
trumento de proteção ambiental em 
áreas de propriedade privada.

A reserva particular do pa-
trimônio natural (RPPN) é uma 
das modalidades de unidade de 
conservação previstas na Lei 
9.985/2000, que criou o Sistema 
Nacional de Unidades de Conser-
vação (Snuc). Elas foram institu-
ídas inicialmente por um decreto 
publicado no dia 31 de janeiro de 
1990. Daí, inclusive, a escolha 
da data para comemoração. Em 
2000, as reservas particulares 
foram incluídas na lei do Snuc.

Sua principal diferença em 

relação às demais unidades de 
conservação é que a reserva par-
ticular é criada pelo proprietário da 
área a ser preservada (incluindo 
fauna, flora e formações geoló-
gicas), e não pelo Poder Público. 
Como estímulo para criá-las, as 
reservas privadas são isentas de 
Imposto Territorial Rural (ITR) e 
têm prioridade na concessão de 
créditos agrícolas.

De acordo com o Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), o 
Brasil possui atualmente 664 re-
servas particulares, que ocupam 
uma área de 516,4 mil hectares. 
A Bahia é o estado com maior 
número, 104 reservas, seguido por 
Minas Gerais, com 86 reservas.

O PLC 64/2015 foi aprovado 
no Plenário do Senado sem dis-
cussões e segue agora para san-
ção do presidente Michel Temer.

Reserva natural Salto Morato, Guaraqueçaba - PR
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IMA capacita mais 65 engenheiros agrônomos de 
diversos estados

O Instituto Mineiro de Agrope-
cuária (IMA) capacitou mais 65 
engenheiros agrônomos de todo o 
país para emissão do Certificado 
Fitossanitário de Origem (CFO) e 
do Certificado Fitossanitário de Ori-
gem Consolidado (CFOC). O curso 
ocorreu durante o II Seminário de 
Defesa Vegetal de Minas Gerais 
(Sedeve) realizado nestas terça, 
quarta e quinta-feiras (5 a 7/12), 
em Poços de Caldas.
A capacitação é determinada por 
meio da Instrução Normativa nº 
33 de 24 de agosto de 2016, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (Mapa). O IMA 
já realizou 85 cursos de CFO, que 
habilitaram 1.593 profissionais de 
Minas Gerais e de todo o país.
O CFO e o CFOC são docu-
mentos oficiais que comprovam 
a condição fitossanitária da ori-
gem de um produto agrícola ou 
de suas partes, com o objetivo 
de prevenir a disseminação de 
pragas dentro do estado.
O CFO certifica o produto vegetal 
na unidade produtiva (propriedade 
rural) e o CFOC certifica na unida-
de de consolidação (beneficiadora, 
processadora ou embaladora).

De acordo com o engenheiro 
agrônomo fiscal agropecuário do 
IMA, Leonardo do Carmo, o curso 
é importante na medida em que 
desenvolve e fortalece a defesa 
sanitária vegetal em Minas Gerais 
e no Brasil.  Participaram profis-
sionais dos estados do Paraná, 
Espírito Santo e São Paulo. Estes 
profissionais poderão, a partir de 
agora, emitir os certificados em 
seus estados.
“Dos 65 profissionais habilitados 
dessa vez, 37 são da Emater, em-
presa que volta a atuar com certifi-
cação fitossanitária de origem, am-

pliando o número de profissionais no 
campo, abrangendo 853 municípios 
mineiros e permitindo aos produto-
res exportarem seus produtos com 
qualidade”, diz Carmo.
O engenheiro agrônomo explica 
que o curso é uma oportunidade 
para os profissionais atualizarem 
conhecimentos relacionados com 
a legislação fitossanitária nacional 
bem como renovar os procedimen-
tos, a fim de executarem suas ati-
vidades com eficiência, ação que 
garante a certificação de origem 
de produtos agrícolas que exigem 
esse controle


