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Disponível formulário que será utilizado
na designação para o Curso Normal
Designação acontecerá entre os dias 05 e 09 de fevereiro
A Secretaria de Estado de Educação (SEE)
está disponibilizando um
formulário que deverá
ser utilizado pelos candidatos interessados em
participar da designação
para regente de aulas do
Curso Normal em Nível
Médio na Rede Estadual
de Ensino. O formulário
pode ser acessado em
http://goo.gl/NHuSru
Os interessados em
atuar no Curso Normal
em Nível Médio deverão se inscrever entre os
dias 05 e 09 de fevereiro
diretamente nas escolas que ofertam o curso,
observando, no ato de
designação, as normas
vigentes para o acúmulo
de cargos. O candidato
irá concorrer às vagas

jornalcp@correiodopapagaio.com.br

para designação somente
nas escolas em que se
inscrever. A lista com os
nomes das escolas que
ofertam o Curso Normal
em Nível Médio podem
ser acessadas no link já
citado anteriormente.
A listagem classificatória será divulgada entre
os dias 16 e 20 de fevereiro na escola onde o candidato fez a sua inscrição,
conforme cronograma
constante na Resolução.
As Superintendências
Regionais de Ensino também disponibilizarão as
listagens classificatórias
das escolas.
Outras informações
podem ser obtidas na
Resolução SEE Nº
3.666, de 05 de janeiro
de 2018

Cursos técnicos da Utramig estão com
matrículas abertas até 9 de fevereiro

Telefax: 35 3332-1008

Nota de
Esclarecimento
Prefeitura Municipal
Segundo a nota
emitida pela assessoria da Prefeitura Municipal, a qual vem
esclarecer que a suspensão da compra
de 1/3 do período de
férias é uma prática consolidada para
contingenciamento
de gastos. No caso
do município de São
Lourenço, ocorre há
vários anos, inclusive
na gestão passada,
conforme expressamente previsto nas
Portarias 1.856/2011,
1 . 9 4 3 / 2 0 1 2 ,
2 . 0 0 9 / 2 0 1 3 ,
2.164/2014.
A Prefeitura suspendeu a compra de
1/3 do período de férias dos servidores
visando a redução de
despesas, considerando principalmente

a atual situação financeira, comprometida
pelos constantes atrasos dos repasses das
verbas devidas ao município pelo Estado.
Quanto ao “décimo
quarto” da Educação,
cabe lembrar que referida gratificação foi
suspensa pela gestão
passada, conforme
comprova o Decreto
6223/2016.
“Não se trata, portanto, de uma medida
criada neste governo,
sendo incorreta a informação postada em
redes sociais anteriormente” esclarece o porta voz da prefeitura.

Nas páginas da
Prefeitura na rede
social, contam as
portarias criadas
para maiores esclarecimentos

Chamadas

Carnaval em São Lourenço,
última semana para cadastro
Interessados devem estar com o ensino médio concluído ou em andamen- dos Blocos de Rua
to. Inscrições devem ser realizadas na própria sede da Utramig
Estão abertas as matrículas para os cursos
técnicos da Fundação
de Educação para o Trabalho de Minas Gerais
(Utramig), em Belo Horizonte. São oito as opções para quem quer ter
formação técnica de qualidade e cidadã: Análises
Clínicas, Eletrônica, Enfermagem, Informática,
Telecomunicações, Meio
Ambiente, Recursos Humanos, Segurança do
Trabalho. A instituição
oferece, ainda, o curso
pós-técnico em Instrumentação Cirúrgica.
Os cursos técnicos
ofertados pela Utramig
têm duração de 18 meses
e carga horária de estágio
curricular obrigatória. As
exceções ficam por conta
do curso de especialização em Instrumentação
Cirúrgica, direcionado a
técnicos em Enfermagem,
com duração de 6 meses
e o técnico em Recursos
Humanos que é concluído
em 12 mese
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua casa,
nossas três edições, às terças, quintas e sábados,
ou compre nas bancas

35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Atos e Gerais

Unimontes oferece 1.127
vagas e consultas por
nota do Enem começam
nesta quinta-feira (18/1)

Foto:Arquivo Unimontes

A Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes) divulgou,
nesta semana, o edital do
processo seletivo por meio
do Sistema de Seleção
Unificada (SiSU) – 1º semestre 2018, para cursos
cursos de graduação ofertados no campus-sede
e em mais 11 campi e
núcleos avançados.
O acesso será possível para quem realizou o
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem/2017).
A consulta das notas do
Enem será divulgada, a
partir desta quinta-feira
(18/1), pelo Ministério da
Educação (MEC), um dia
antes do previsto pelo
órgão federal.
A consulta preliminar
por meio do edital permite
ao interessado saber mais
sobre as vagas 1.127
ofertadas e o curso de
preferência entre os 48
que a instituição oferece por meio do SiSU.
As informações podem
ser acessadas no portal
eletrônicowww.sisu.unimontes.br ou na seção
de Editais, do site www.
unimontes.br.
Conforme o cronograma do Ministério da Educação (MEC), o período de
inscrições para os cursos
de graduação oferecidos
pelo SiSU na Unimontes
e nas demais instituições
de ensino superior do país
será entre 29 de janeiro e
1º de fevereiro, exclusivamente pela internet (www.
sisu.mec.gov.br).
O resultado da chamada regular (ou 1ª chamada) sairá em 2 de fevereiro, com a pré-matrícula
on-line nos dias 5, 6 e 7
de fevereiro.
Assim como aconteceu

nas demais edições do
SiSU, as vagas são distribuídas nas modalidades
de ampla concorrência (ou
sistema universal) e de reserva de vagas, em atendimento à Lei Estadual
n.º 15.259, de 27/7/2004
- nas seguintes categorias
afrodescendente carente,
egresso da escola pública
carente e pessoa com deficiência e indígena.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Unimontes oferece vagas de acesso pelo
SiSU. A instituição atende,
atualmente, aproximadamente 40% do território do
Estado de Minas Gerais,
com unidades em Montes
Claros, Almenara, Brasília
de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Paracatu, Pirapora, Salinas, São
Francisco e Unaí, além do
polo de Pompéu.
Serviço:
- SiSU Unimontes
Vagas: 1.127
Cursos: 48 cursos
Cidades: 13 cidades
- Cronograma
Consulta à nota do
Enem/2017: a partir de 19
de janeiro
Período de inscrições:
24 a 27 de janeiro
Resultado da chamada
regular: 2 de fevereiro
Pré-matrículas on-line:
5 a 7 de fevereiro (candidatos pelo sistema de reserva de vagas já deverão
entregar a documentação
relacionada à categoria)
Outras informações:
Assessoria de Comunicação da Unimontes
(38) 3229-8112 / 8113 /
ascom@unimontes.br

Publicação de Requerimento
de Autorização Ambiental de
Funcionamento

VERDE RENOVA COMÉRCIO DEMATERIAL RECICLÁVEL Ltda.
CE, CNPJ 105.265.06/0001-92, por determinação do Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM, tonra público que solicitou
através do Processo de Requerimento de Licença n°03528/2099 FOBI
0015137/2018, Depósito de sucata metálica, papael, papelão, plástico
ou vidro para reciclage (F-01-01-05), localizada na Rodovia BR 354,
n° 2.261, Km 706, bairro Campo dop Meio -, Caxambu-MG

Prefeitura Municipal de Andrelândia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA-MG
EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 013/2018 - Pregão Presencial n° 005/2018 Registro
de Preço para futuras e eventuais contratações de empresas
para fornecimento de pneus para frota desta prefeitura. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 31/01/2018, Horário:
08:00 hs. Informações: licitacao3@andrelandia.mg.gov.br (35)3325-1432. Pregoeira: Anna C. Zillmann. Andrelândia-MG,
17/01/2018

Hemominas investe em pesquisas
para oferecer melhor atendimento a
pacientes e doadores

Estudos contribuem para reduzir tempo de espera
em exames
Com o objetivo de aprimorar o atendimento aos
pacientes e doadores e
atuar na prevenção de
doenças que possam acometê-los, a Fundação Hemominas investe em pesquisas, combinando duas
frentes: o gesto solidário
de doadores voluntários e
a busca pela excelência.
A Hemominas atua no
estudo das doenças do
sangue e na medicina
transfusional. Muitas dessas pesquisas apresentam
resultados que acabam
sendo aplicados na melhoria do acompanhamento e
tratamento dos pacientes
e dos procedimentos envolvidos na produção de
hemocomponentes.
As pesquisas concentram-se nas áreas de Hematologia e Hemoterapia,
e, recentemente, em células e tecidos.
Um exemplo é a tese de
mestrado, ainda em curso,
desenvolvida pela servidora Paula Passos Pederzoli.
A proposta desenvolvida
por ela equipara dois modelos de testes de potência
das células-tronco hematopoéticas (que possuem a
capacidade de se autorrenovar e se diferenciar em
células especializadas do
tecido sanguíneo e células
do sistema imune).
O estudo desenvolvido
por Paula verifica a aplicação de um modelo que
contribua para a liberação
das células do sangue
de cordão umbilical para
o transplante de célulastronco, em menor espaço
de tempo.
Atualmente, o ensaio
clonogênico (que permite
uma avaliação da capacidade das células de produzir mais células), considerado o padrão ouro,
demora 14 dias para ficar
pronto. Se tudo chegar ao
ponto em que pretende a
pesquisadora, será possível substituí-lo por um teste
mais simples e que pode
ficar pronto em menos de
um dia.
O estudo é de fundamental importância porque, se comprovados os
efeitos esperados, garante
melhor atendimento aos
pacientes acometidos por
grande parte das doenças
hematológicas - as doenças do sangue, como a
leucemia.
O Centro de Tecidos
Biológicos de Minas Gerais
(Cetebio), unidade da Hemominas responsável por
essa parte, oferece atendimento clínico à população

mineira com a organização
e manutenção do Banco
de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário e do
Banco de Medula Óssea.
A instituição mantém
convênios com vários hospitais e faz o controle de
qualidade e a criopreservação das células-tronco
hematopoéticas, além de
outros procedimentos necessários para a realização dos transplantes.
Os resultados das pesquisas são compartilhados
com os Bancos de Sangue
de Cordão Umbilical e Placentário públicos de todo
o Brasil.
Serviço de Pesquisa da
Hemominas tem trabalhos
premiados na comunidade
científica - Crédito: Adair
Gomez/Hemominas
Sangue raro
Entre os profissionais
que desenvolvem estudos
no campo da medicina
transfusional, ou seja, a
hemoterapia, está a pesquisadora Maria Clara
Silva Malta que, em seu
trabalho mais atual, busca
identificar doadores de
sangue raro para melhor
atender aos pacientes portadores de tipos sanguíneos raros e que precisam de
transfusão de sangue.
No estudo “Análise Molecular de Grupos Sanguíneos em Doadores de
Sangue para Identificação
de Variantes Raras”, a
pesquisadora destaca a
existência de mais de 30
sistemas de grupos sanguíneos, sendo que cada
um pode abarcar diversos
antígenos.
Ressalta-se que alguns
desses antígenos apresentam alta frequência
nas populações, estando
sua ausência associada a
fenótipos raros. E quando
um paciente possui um
fenótipo raro pode ser preciso encontrar um doador
compatível, o que é muito
difícil, pois esses doadores
também são muito raros.
O principal impacto desse projeto será a possibilidade do desenvolvimento
de uma estratégia de triagem de doadores raros
baseada em genotipagem,
levando ao incremento da
segurança transfusional
em Minas Gerais.
Os doadores raros identificados serão incluídos no
banco de dados da Central
de Imuno-hematologia da
Hemominas e poderão ser
recrutados para doação de
hemocomponentes.
Mesmo ainda em fase
de desenvolvimento, o

projeto já apresentou resultados com impacto no
atendimento à população.
Em outubro, por meio dessa pesquisa, a Hemominas
identificou um doador de
sangue raro e forneceu a
primeira bolsa de sangue
do fenótipo Hy-Negativo
do Brasil.
Premiados e bem aplicados
O trabalho de pesquisa da Hemominas está
pautado pela busca de conhecimento em diferentes
áreas. Com dedicada atuação dos pesquisadores, algumas pesquisas já foram
premiadas e receberam
o reconhecimento da comunidade científica. Entre
elas, a tese de doutorado
da médica e pesquisadora
Célia Maria Silva.
A pesquisa sobre anemia falciforme, iniciada
em 2002, apresentou importantes resultados e foi
o ponto de partida para
implantação do exame
Doppler Transcraniano,
que verifica a incidência de
acidente vascular cerebral
(AVC). Em 2009, o estudo
foi contemplado com o
Prêmio Jesse Accioly, no
5° Simpósio Brasileiro de
Doença Falciforme.
O AVC é potencializado
em pessoas com doença falciforme e o exame,
além de apresentar baixo
custo, não é invasivo, bem
tolerado pelos pacientes
e proporciona tratamento
preventivo.
Ainda no campo da
Hematologia várias dissertações e teses já foram
feitas, com impacto direto
na organização do serviço
de atendimento aos pacientes, como o trabalho
conduzido pelo médico
Paulo do Vaz Rezende
sobre a doença falciforme
SC e SD.
Estruturação
Localizado no Hemocentro de Belo Horizonte,
o Serviço de Pesquisa
está vinculado à Gerência de Desenvolvimento
Técnico-Científica, subordinada à Diretoria Técnica
da Hemominas, e reúne
profissionais com experiência em ensino, pesquisa
e extensão.
Serviço
Não se esqueça! A doação de sangue salva vidas.
A doação pode ser agendada online, pelo aplicativo
MG App ou pelo telefone
155, opção 8. O call center
recebe ligações das 7h às
21h, de segunda a sextafeira; e aos sábados e domingos, das 7h às 19h.

Carnaval 2018 em SãoLourenço
Cadastro para os blocos de Carnaval encerram dia 20

Segundo a assessoria
de comunicação da prefeitura, ficou acordado durante
a primeira reunião com os
blocos de carnaval da cidade, que aconteceu no último
dia 12/01, que somente os
blocos cadastrados entre
os dias 15 e 20 de janeiro,
que possuem instrumentos,
poderão ter direito à requisição de subvenção.
O formulário de cadastro está disponível na sede
da Secretaria e o cadastro
deve ser realizado até o dia
20/01/2018.
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Opinião

A cura gay, o
pesquisador e o
operário

Por Débora Diniz

“Estudar ou atender”
não são verbos sinônimos.
Estudar diz respeito à
liberdade de pensamento
ou de prática científica;
atender diz respeito ao
cumprimento das boas
práticas da ciência estabelecida.
Em termos simples,
o pesquisador deve ser
um eterno estudante,
fazendo perguntas ainda
sem respostas; o profissional é o que reproduz
a ciência estabelecida,
um operário do conhecimento.
Se o operário do conhecimento inventar novidades rejeitadas pelo
campo pode ser considerado um charlatão.
Precisamos que psicólogos pesquisadores
estejam nas universidades, e psicólogos de
assistência nos hospitais, nas escolas ou nos
presídios.
Do primeiro, queremos boas ideias submetidas ao escrutínio
da comunidade acadêmica: isto significam
pesquisas com financiamento, cumprimento
de regras de ética em
pesquisa, submissão
de artigos a periódicos
confiáveis da comunicação acadêmica.
Do segundo, queremos bons profissionais,
bem treinados no que
há de mais seguro no
conhecimento científico.
Não queremos, jamais,
misturar os dois personagens, por isso “estudar ou atender” não se
confundem.
O juiz Waldemar Claudio de Carvalho confundiu o pesquisador com o
profissional ao revogar
parcialmente a resolução
do Conselho Federal de
Psicologia que proibia terapias de reversão sexual, também conhecidas

como “cura gay”. O erro
foi grave, pois presume
que todo psicólogo é
pesquisador.
Não é nem pode ser.
Um psicólogo clínico
deve operar de acordo
com os protocolos da
ciência, por isso importa
o que diz a Organização
Mundial de Saúde sobre homossexualidade
não ser doença. Sustentar hipótese contrária é
exercício de liberdade
científica, mas o espaço
não é o consultório, mas
a universidade. E a resolução do Conselho em
nenhum momento proibiu
ninguém de estudar.
Não há plena liberdade científica para o exercício das profissões, por
isso os conselhos são
fundamentais para regular as fronteiras entre
ciência e charlatanice.
Um psicólogo que
deseje desafiar os consensos do campo deve
se submeter às regras
da ciência – sua hipótese precisa ser reconhecida como válida para a
comunidade científica
e somente após seu
teste é que pode ser
incorporada na prática
do cuidado.
Se um psicólogo deseja “aprofundar” seus
conhecimentos, como
diz o juiz na sentença,
ele deve procurar os
centros de pesquisa e
não abusar de seus pacientes com promessas
de assistência rejeitadas
pela ciência.
*Débora Diniz é pesquisadora na Anis - Instituto de Bioética e integrante da Rede Nacional
de Especialistas em Zika
e Doenças Correlatas, do
Ministério da Saúde. É
autora de ‘Zika - Do Sertão Nordestino à Ameaça Global’ (Civilização
Brasileira)
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Circulação em 33 cidades do Sul de Minas

Aiuruoca, Alagoa, Andrelândia, Arantina, Baependi, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Campanha, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição do
Rio Verde, Cristina, Cruzília, Dom Viçoso, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Lambari, Minduri, Olímpo Noronha, Passa Quatro, Passa Vinte, Pouso Alto,
Santa Rita de Jacutinga, São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, São Vicente
de Minas, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas e Virgínia.

Telefones: (35) 3332-1008 / 3331-6899 / 98895-6899
E-mail: jornalcp@correiodopapagaio.com.br
Portal: www.correiodopapagaio.com.br
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Cursos técnicos da Utramig estão com
matrículas abertas até 9 de fevereiro
Inscrições devem ser realizadas na própria sede da
Utramig, na capital

Estão abertas as matrículas para os cursos técnicos da
Fundação de Educação para
o Trabalho de Minas Gerais
(Utramig), em Belo Horizonte. São oito as opções para
quem quer ter formação técnica de qualidade e cidadã:
Análises Clínicas, Eletrônica,
Enfermagem, Informática,
Telecomunicações, Meio Ambiente, Recursos Humanos,
Segurança do Trabalho. A
instituição oferece, ainda, o
curso pós-técnico em Instrumentação Cirúrgica.
Os cursos técnicos ofertados pela Utramig têm duração de 18 meses e carga
horária de estágio curricular
obrigatória. As exceções
ficam por conta do curso
de especialização em Instrumentação Cirúrgica, direcionado a técnicos em
Enfermagem, com duração
de 6 meses e o técnico em
Recursos Humanos que é
concluído em 12 meses.
Para estudar na Utramig,
o interessado deve estar cursando - ou ter concluído - o
ensino médio. As matrículas
devem ser realizadas até o
dia 9 de fevereiro de 2018,
de segunda a sexta-feira, de
8h às 19h, na própria Utramig (Avenida Afonso Pena,
3.400, bairro Cruzeiro – Belo
Horizonte).
Mais informações: (31)
3263-7544 ou pelo faleconosco@utramig.mg.gov.br.
Utramig
A Utramig é referência
estadual no Ensino Técnico. A instituição, criada há
mais de 50 anos, integra a

recém-criada Rede Estadual
de Educação Profissional e
oferece também cursos de
qualificação e Ensino a Distância. A Utramig é vinculada
à Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento
Social (Sedese).
Serviço:
Cursos técnicos da Utramig com matrículas abertas
até 9 de fevereiro:
•Técnico em Análises
Clínicas
Prepara profissionais
para trabalhar em laboratórios de Análises Clínicas,
bancos de sangue, indústria
de alimentos, indústria farmacêutica, indústria cosmética e
em laboratórios de pesquisas
químicas, biológicas e de
Medicina Veterinária.
Duração: 18 meses.
Para mais informações
sobre o curso técnico em
Análises Clínicas
•Técnico em Eletrônica
O aluno é capacitado
para atuar em indústrias,
empresas de telecomunicações, de energia elétrica e
de projetos, bem como em
consultorias, na manutenção
e instalação de sistemas
eletrônicos, no comércio
especializado e no desenvolvimento de pesquisas e
projetos tecnológicos.
Duração: 18 meses
Para mais informações
sobre o curso técnico em
Eletrônica
•Técnico em Enfermagem
O curso prepara o aluno
para atuar na promoção, na
prevenção, na recuperação
e na reabilitação dos proces-

sos saúde doença, de forma
multidisciplinar. O técnico em
Enfermagem presta assistência a pacientes clínicos e
cirúrgicos. Pode trabalhar em
hospitais, ambulatórios, programas de saúde da família
(PSF), empresas e atendimento domiciliar.
Duração: 18 meses
Para mais informações
sobre o curso técnico em
Enfermagem
•Técnico em Informática
Ênfase em linguagens
visuais e programação para
Internet. O aluno aprende a
desenvolver sistemas de computadores e a trabalhar com
suportes de redes. O mercado
de trabalho inclui consultorias
técnicas, órgãos governamentais, empresas financeiras,
industriais e comerciais.
Duração: 18 meses
Para mais informações
sobre o curso técnico em
Informática
•Técnico em Meio Ambiente
O curso forma profissionais com uma visão técnico‐
científica ampla e atualizada
em gestão do Meio Ambiente
e do uso sustentável dos recursos naturais. Profissional
atua em educação ambiental;
legislação ambiental; manejo de resíduos; gestão das
águas, solo e ar; planejamento ambiental, químico e
microbiologia ambiental.
Duração: 18 meses
Para mais informações
sobre o curso técnico em Meio
Ambiente
•Técnico em Recursos
Humanos
Focado em demandas
do mercado por profissionais
especializados nas rotinas

de um departamento de
pessoal. Envolve legislação
trabalhista e previdenciária,
avaliação de desempenho,
remuneração, recrutamento
e seleção, saúde ocupacional dente outros temas
concernentes à gestão de
pessoas em qualquer organização. A Utramig tem
laboratórios modernos com
softwares de gestão aplicados à área de Recursos
Humanos.
Duração: 12 meses.
Para mais informações
sobre o curso técnico em
Recursos Humanos
•Técnico em Segurança
do Trabalho
Prepara técnicos aptos
a identificar, a implantar e
a manter um ambiente de
trabalho saudável e livre de
acidentes. O aluno aprende princípios ergonômicos
(postura corporal), higiene
e saúde, ética, primeiros
socorros, equipamentos
e produtos de segurança,
normas, regulamentações
e legislações dos diversos
setores de trabalho.
Duração: 18 meses.
Para mais informações
sobre o curso técnico em
Segurança do Trabalho,
•Técnico em Telecomunicações
Qualifica o aluno para a
operação, a manutenção e a
implantação de equipamentos
de telecomunicações. Também prepara o estudante para
o desenvolvimento de projetos
e pesquisas na área.
Duração: 18 meses
Para mais informações
sobre o curso técnico em
Telecomunicações

Edital do Governo de Minas Gerais vai
investir R$ 1,8 milhão no segmento de
artesanato
O edital de fomento ao
artesanato, lançado pelo
Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), em
dezembro, irá movimentar
recursos e mão de obra na
capital e no interior do estado. Os interessados devem
ler o edital, disponível no
site da Codemig, e enviar
suas propostas à empresa
até o dia 16 de fevereiro
de 2018.
De acordo com estimativa realizada pelo Instituto
Centro de Capacitação e
Apoio ao Empreendedor
(Centro Cape), os R$ 1,8
milhão disponibilizados pelo
edital irão beneficiar em
média 720 artesãos, 80%
deles em comunidades no
interior de Minas Gerais.
Além disso, perto de R$
1,1 milhão serão injetados
na indústria, para a compra
de insumos, gerando 1.440
empregos indiretos.
Portanto, para cada artesão beneficiado, a expectativa é que dois outros
trabalhadores sejam beneficiados indiretamente.
Anunciado pelo governador Fernando Pimentel
na abertura da 28ª Feira
Nacional de Artesanato,
o edital tem por objetivo
estimular o segmento do artesanato, reconhecendo-o
como estratégico para o
desenvolvimento econômico sustentável do estado
e promovendo o fortalecimento das entidades e
profissionais da atividade.
Com ações voltadas às
associações e cooperativas
de artesãos, o Governo do
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São Lourenço e Geral

Estado de Minas Gerais, via
Codemig, busca minimizar
a informalidade do setor,
capacitar e qualificar os
artesãos e fomentar canais
de comercialização.
Dessa forma, o artesanato mineiro torna-se
mais competitivo em nível
nacional e mais reconhecido internacionalmente,
consolidando-se como um
meio de desenvolvimento
econômico, social e cultural
em Minas Gerais.
Serão selecionadas
pelo menos 18 entidades,
buscando contemplar os
17 territórios de desenvolvimento do Estado. Cada
selecionado receberá no
máximo R$ 100 mil, a serem destinados à compra
de matéria-prima e ferramentas e ao custeio de
capacitações profissionais.
Investindo em importantes instituições do artesanato, o Governo contribui para
a promoção desse ofício,
nas suas mais nobres e
diversificadas tipologias, e
oferece, de maneira organizada e permanente, uma
proposta de convergência
para as diversas manifestações artísticas do setor
em Minas Gerais.
Podem se inscrever associações e cooperativas
que atuem em uma ou mais
das seguintes categorias:
Cerâmica; Madeira; Pedras
e Gemas; Fio e tecidos;
Fibras vegetais; Couros e
Peles; Metais; Vidro; Sementes e raízes; e Papel e
papelão.
O Governo do Estado
de Minas Gerais, por meio
da Política Estadual de Desenvolvimento do Artesana-

to Mineiro – Programa +Artesanato, tem por objetivo a
valorização do segmento.
As ações do Programa
fundamentam-se nos princípios da sustentabilidade socioeconômica e ambiental,
da valorização do território
como reconhecimento da
singularidade e da autenticidade da produção artesanal
local, bem como da preservação da tradição artesanal,
da identidade local e do
senso de comunidade.
Entre as iniciativas vinculadas ao +Artesanato e
coordenadas pela Codemig, estão a criação e a
implementação da Vila do
Artesanato em Araxá, espaço voltado para divulgação,
exposição e comercialização
de produtos artesanais.
O artesanato brasileiro é
conhecido em todo o mundo
por sua criatividade. Esse
rico conjunto de produtos,
desenhos e tons surgiu da
herança dos povos que por
aqui passaram e constituem
a cultura brasileira.
Saber identificar e estimular a identidade cultural
de cada região, por meio do
artesanato, é de fundamental importância para a cultura
e o artesanato em si. Identificar cada cultura através
de traços, cores e texturas
características agrega valor
ao ornamento, seleciona o
público para o qual será vendido e aumenta as chances
de apreciação por parte do
consumidor.
Realizada pelo Instituto
Centro Cape, organização
sem fins lucrativos que visa
a dar suporte ao micro e
pequeno empreendedor, a
Feira Nacional do Artesa-

nato começou em 1989
e hoje é considerada a
maior da América Latina.
Na mais recente edição,
em dezembro de 2017,
5 mil expositores de todo
o Brasil expuseram suas
mercadorias para cerca de
150 mil visitantes. A expectativa de vendas imediatas
foi de R$ 70 milhões.
A Codemig esteve presente na Feira, com o
Espaço Mineiraria. Produtores de cerveja artesanal,
café, cachaça, doces e
compotas e derivados de
jabuticaba (licores, geleia,
molhos, entre outros) participaram do estande, uma
iniciativa do Programa
+Gastronomia. A 28ª Feira
Nacional do Artesanato foi
realizada no Expominas
Belo Horizonte.
Em consonância com
as diretrizes do Governo
do Estado, a Codemig pauta suas ações, de forma
arrojada e moderna, em
três grandes eixos estratégicos: Mineração, Energia
e Infraestrutura; Indústria
Criativa; e Indústria de Alta
Tecnologia.
A empresa investe em
vários segmentos, como
extração de nióbio e terras-raras, levantamento geológico e geofísico,
águas minerais, materiais
estratégicos e energia,
aeroespacial e defesa,
biotecnologia, Internet das
Coisas, telecomunicações,
distritos industriais, turismo
de lazer e negócios, moda,
gastronomia, audiovisual,
música e artes.
Sua múltipla atuação
está cada vez mais voltada
para que riquezas gerem

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela
FÁBIO TEIXEIRA
Fábio Teixeira era um homem culto e inteligente que
fez de sua vida um exemplo
de cidadania, honestidade,
competência e trabalho.
Nasceu em Itanhandu, à
dezenove de maio de 1922.
Sua família transferiu-se para
Pouso Alto e naquela cidade,
fez seus primeiros estudos.
Em 1931, Mário Teixeira
e Rosaura Pizzarro Teixeira,
seus pais, mudaram-se para
São Lourenço. Mário, fora nomeado pelo Estado de Minas
Gerais à assumir a Corretoria
Estadual Recém-Criada
Fábio ingressou no Instituto Propedêutico de Ensino
Secundário através do “Prêmio Dr. Humberto Sanches”,
sem o qual não poderia ter
estudado. Em 1940 terminou
o curso secundário.
Desde que aqui chegou,
Fábio assumiu a cidadania
do respeito, da amizade, do
reconhecimento e do amor
a nossa terra que considera
sua. Fez amizades profundas
que resistiram à distância e
ao tempo.
Fábio sempre foi um
guerreiro. Ávido em saber
mais, sempre mais, determinado a não medir sacrifícios,
ingressou na Faculdade de
Filosofia da Universidade de
Minas Gerais onde conquistou o “Prêmio Governador do
Estado”, o que muito ajudou
a estudar e a elevar o nome
da Universidade.
Conciliando muito trabalho e as várias horas de
estudos, conseguiu licenciarse também em Letras NeoLatinas. Mais tarde foi para
São Paulo, onde continuou
trabalhando e estudando.
Pós-graduou-se em Ciências Sociais e Sociologia da
Literatura pela Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo.
Em 1949 foi aprovado em
concurso para reger a cadeira de Português do Colégio
Estadual de Muzambinho.
Em 1951, prestou concurso para ingressar no Magistério Industrial do Estado
de São Paulo, cadeira de
português. Entre centenas
de candidatos foi aprovado
em segundo lugar.
Em 1952 foi aprovado
em novo concurso, desta vez
para ingresso no Magistério
Secundário e Normal do Estado de São Paulo.
Apesar de tanto trabalho,
ainda lhe sobrou tempo para
escrever. Assim, publicou:
Rosas da Adolescência, poesias; Oração de Paraninfo; O
Diabo nas Veredas do Sertão,
publicação sobre Guimarães
Rosa; A Técnica do Romance
em Eça de Queirós, Conferência de Instalação do Núcleo da UBE, em São Roque
– São Paulo; Euclides e os
Sertões, Conferência em São
Caetano do Sul e O Amor na
Poesia de Gonçalves Dias,
Conferência pronunciada na
Universidade Metodista de
Rudge Ramos.
Fundou e instalou o “Colégio Comercial Barão de
Itapetininga”, de São Roque
– São Paulo, tendo sido seu
primeiro diretor. Instalou e
dirigiu o Colégio Comercial
Municipal de São Caetano do
Sul, tendo sido seu primeiro
diretor técnico.
Participou da organização e instalação da Faculdade Municipal de Ciências
Econômicas, Políticas e Sociais de São Caetano do Sul,
hoje IMES, tendo sido seu

primeiro diretor.
Foi assessor do Diretor
do Departamento de Ensino
Secundário e Normal da Secretaria da Educação, São
Paulo.
De 1972 a 1973 chefiou
o Departamento de Letras
da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de São
Caetano do Sul.
Em 1973 chefiou o Departamento de Letras da Faculdade Paulista de Ciências
e Letras.
1974 — 1975, Coordenou
a área de Ciências Humanas
da Faculdade de filosofia,
Ciências e Letras de São
Caetano do Sul. 1974 a 1998,
Fábio Teixeira foi eleito Chefe
do Departamento de Letras
da Universidade São Judas
Tadeu.
De 1976 a 1980 foi assistente técnico no gabinete
do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo e,
de 1980 a 1984, assessor
de imprensa no mesmo gabinete.
1974 a 1998, Fábio Teixeira foi eleito Chefe do
Departamento de Letras da
Universidade São Judas
Tadeu.
Promoveu na Faculdade
de São Caetano do Sul,
cursos de extensão universitária, tais como: Semana
da Arte Moderna, Estudos
Camonianos, O Folclore Nacional, A Lingüística Aplicada
do Ensino de Educação e
Expressão. Promove há dez
anos o Curso Anual de Poesia da Universidade São Judas Tadeu. Por seus méritos
recebeu em sessão solene
na Universidade São Judas
Tadeu a medalha “Professor
Alberto Mesquita de Camargo” e prêmio de viagem ao
exterior pelos 25 anos de
serviços prestados à Instituição e a causa da Educação.
Pertence a União Brasileira
de Escritores.
Criou e dirigiu o Suplemento Educação, que funcionou como encarte no Diário
Oficial do Estado de São
Paulo. Fez parte do Conselho
Editorial da Secretaria da
Educação de São Paulo.
Fábio casou-se com Benjamira de Azevedo Teixeira.
O casal tem quatro filhas:
Dra. Lisabete – Professora
Universitária; Kátia – Arquiteta, Professora Universitária
e Chefe do Departamento
de Projetos da Universidade
São Judas Tadeu; Yonne
– Arquiteta - Decoradora e
Cláudia – Programadora Visual em fase de Mestrado na
Universidade de São Paulo.
Minha proposta ao criar a
coluna Gente que é Notícia,
foi trazer a público o currículo
de filhos de São Lourenço
que vivendo em outras localidades fizeram de suas vidas
um exemplo de cidadania,
competência, inteligência
e honestidade. Muitos já
se fizeram presentes neste
espaço.
Fábio Teixeira, hoje homenageado, nasceu em Itanhandu, a~ 19 de maio de
1922. Sua família transferiuse para Pouso Alto e naquela
cidade, fez seus primeiros
estudos.
Em 1931, Mário Teixeira
e fiosaura Pizzarro Teixeíra,
seuspais, mudaram-se çara
SAo Lourenço. Mário, lora
nomeado a assumir a Coletoria Estadual, recém criada.
Fábio ingressou no Instituto Propedêutico de Ensino

Secundário através do “Prêmio Dr. Humberto Sanches”,
sem o qual não poderia ter
estudado.Em 1940 terminou
o curso secundário. Desde
que aqui chegou, Fábio assumiu a cidadania do respeito,
da amizade, do reconhecimento e do amor a nossa
terra que considera sua. Fez
amizades profundas que
resistiram a distância e ao
tempo.
Fábio sempre foi um guerreiro. Ávido em Faculdade de
Filosofia da Universidade de
Minas Gerais saber mais,
sempre mais, determinado
a não medir sacrifício-se
ingressou na ???
Participou da universitária, organização e instalação
da Faculdade Municipal de
Ciências Econômicas, Políticas e Sociais de São Caetano do Sul, hoje IMES, tendo
sido seu primeiro diretor.
Foi assessor de Diretor
do Departamento de Ensino
Secundário e Normal da Secretaria da Educação, São
Paulo. De 1976 a 1980 foi
assistente técnico no gabinete do Secretário da Educação
do Estado de São Pauloede
1980 a 1984, assessor de imprensa no mesmo gabinete.
De 1972 a 1973 chefiou
o Departamento de Letras
da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de São
Caetano do Sul.
Promoveu na Faculdade
de São Caetano do Sul, cursos de extensão tais como:
Semana da Arte Moderna,
Estudos Camonianos, O Folclore Nacional, A Lingúística
Aplicada do Ensino de Educação a Expressão. Promove
há dez anos o Curso Anual
de Poesia da Universidade
São Judas Tadeu. Por seus
méritos recebeu em sessão solene na Universidade
São Judas Tadeu a medalha
“Professor Alberto Mesquita
de Camargo” e prêmio de
viagem ao. exterior pelos 25
anos de serviços prestados
à Instituição e à causa da
Educação. Pertence a União
Brasileira de Escritores.
Fábio tem um carinho
imenso por São Lourenço
e a Cidade retribui; sente-o
como filho querido pois apesar de não ter nascido nesta
cidade foi aqui que viu aflorar
seu ideal de cultura e seus
sonhos da juventude.
Compilado do São Lourenço – Jornal, esta poesia
de Maria Lucília de Carvalho
Oliveira, retrata com fidelidade o nosso amigo Fábio
Teixeira, o mineiro “mais
mineiro” que ja conheci.
Esse Jeito Mineiro
Esse jeito Na busca de si.
Despreocupado
Esse jeito mineiro
Calado
Sem pressa de ir.
Compassado.
Sem pressa de vir.
Esse jeito Honesto		
Tem o encanto Modesto.
Da vida na serra
Sem pressa de ir.
Do cheiro da terra
Sem pressa de vir.
Das pedras do rio.
			
Esse jeito mineiro
Em busca de alento		
Sem pressa de vir
De sustento.		
Sem pressa de ir.

Na busca dos sonhos
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RECEITA

Música
Dolores O’Riordan The Cranberries

Filme
A viagem de Chihiro
Animação do lendário
estúdio japonês (Stúdio
Ghibli), dirigidopor Hayao
Miyazaki, lançado em
2003.

Conta a história de
Chihiro, uma garotinha
de 10 anos que fica
furiosa ao descobrir
que irá se mudar. Na
viagem, seus pais se
perdem no caminho
para a nova cidade,
indo parar defronte um
túnel aparentemente
sem fim, guardado por
uma estranha estátua.

Curiosos, decidem entrar no túnel. Chegam
numa cidade sem nenhum

habitante e os pais de
Chihiro decidem comer a
comida de uma das casas, enquanto a menina
passeia. Ela encontra
com Haku, garoto que
lhe diz para ir embora o
mais rápido possível e
ao reencontrar seus pais,
descobre que eles se
transformaram em gigantescos porcos. É o início
de uma grande jornada
por um mundo fantasma,
povoado por seres fantásticos, no qual humanos
não são bem-vindos.
Vencedor do Oscar de
melhor animação, para
adultos e crianças, é um
belíssimo filme sobre superação de medos e amadurecimento

Dolores O’Riordan ,
vocalista e compositora
da banda irlandesa The
Cranberries, faleceu na
última segunda-feira dia
15 , em Londres.
“A cantora do grupo irlandês The Cranberries estava
em Londres para uma curta
sessão de gravação”, confirmou sua agência, Lindsey
Holmes Publicity, em um
comunicado.”Os membros
de sua família estão devastados e pediram o respeito à
sua vida privada neste período tão difícil”, acrescentou
o comunicado.
O grupo fez sucesso internacional nos anos 1990
com canções como “Zombie”,
“Just My Imagination”, “Animal
Instinct” e “Linger”. A banda
vendeu mais de 40 milhões
de discos. O álbum “No Need
to argue” chegou a ser primeiro em vendas na Austrália,
França e Alemanha e 6º nos
Estados Unidos.
Em 2003, o grupo criado
em Limerick (Irlanda) em
1989 decidiu fazer uma
pausa. “Em 2003, meu
filho tinha cinco anos, minha filha dois anos e eu
os levava na viagem com
a gente. Me dei conta de
que não era só por eles.
Do ponto de vista criativo

estávamos na rotina. Precisávamos de uma pausa”,
disse Dolores O’Riordan
à AFP em 2012. A banda
se separou, e O’Riordan
decidiu seguir carreira solo
e lançou o primeiro álbum,
“Are you listening?”. Em
2009, o Cranberries voltou
a se reunir e três anos depois lançou “Roses”.
O último disco da banda,
“Something Else”, saiu no
ano passado. Vários shows foram cancelados pela
justificativa de dores de
coluna da cantora.
Pouco antes do Natal,
Dolores O’Riordan publicou
uma mensagem na página
de Facebook do grupo:
“Olá a todos, sou Dolores.
Me sinto bem!”, escreveu
contando que deu um “primeiro show em meses neste final de semana”.

Caso aconteceu na Inglaterra; segurar o espirro pode causar danos
ao ouvido e até romper aneurisma, dizem os especialistas
por causa de tosse forte ou
vômito.
Segurar um espirro também pode machucar os
ouvidos ou até romper um
aneurisma cerebral, alertam
os médicos na publicação.
Para os profissionais do
Departamento de Otorrinolaringologia do hospital Leicester Royal Infirmary, onde
o homem se tratou, tentar
evitar um espirro fechando
as narinas e a boca é uma
manobra perigosa, e deve
ser evitada.
Como o espirros podem
espalhar doenças, o ideal é
que sejam usados lenços de
papel para evitar que seus
fluidos sejam espalhados
pelo ar. O ideal é jogá-los
fora em seguida, além de
lavar as mãos.

Seta prata mostra a fratura

Ingredientes

Modo de preparo

*0 a gosto de folhas de
alface frisé baby e roxa
(salada)
•350 gramas de camarão
(salada)
•1 unidade de pimentão
vermelho (salada)
•1 unidade de pimentão
amarelo (salada)
•1 colher de sopa de azeite
de oliva (salada)
•1 colher de sopa de cúrcuma (salada)
•0 a gosto de sal (salada)

Tempere os camarões com
cúrcuma, sal e pimenta do
reino, em seguida salteieos no azeite de oliva, em
uma frigideira, e reserve.
Numa travessa, coloque as
folhas, as tiras de abacate
com chia e as tirinhas de
pimentões. Finalize com os
camarões salteados e com
o molho French. Para fazer
o molho, é só misturar bem
todos os ingredientes

Salada Funcional de
Abacate com Camarão

Homem rompe garganta ao segurar espirro e leva
médicos a fazerem alerta

Na cidade inglesa de
Leicester, um homem de 34
anos rompeu a garganta enquanto tentava segurar um
espirro forte. Ele ficou quase
sem fala, e teve dificuldades
para engolir.
Como o espirro não tinha
para onde escapar, a pressão
rasgou o tecido mole da garganta. Um raio-X revelou que
havia ar escapando da traqueia do paciente. Ele ficou
internado por uma semana,
recebendo alimentação via
tubo, até se recuperar.
O caso, raríssimo, foi
publicado no periódico científico British Medical Journal
Case Reports. Segundo
os médicos, esse tipo de
ruptura na garganta é vista
em acidentes e traumas,
e também pode acontecer

Tempo: 20 minutos
Rendimento: 4 pessoas

•0 a gosto de pimenta do
reino (salada)
•1 pote de iogurte natural
(molho)
•1 colheres de chá de páprica (molho)
•2 colheres de sopa de
Ketchup (molho)
•2 colheres de sopa de
azeite de oliva (molho)
•1 colher de sopa de mostarda (molho)
•1 colher de sopa de suco
de limão (molho)
•0 a gosto de sal (molho)

PIADA
Sogra
Alô, a minha sogra quer se
atirar da janela. - Enganouse no número, aquié da
carpintaria.. - Eu sei, mas é
que a janela não abre...
Sogras
Um cara foi a delegacia e
disse: - Eu vim dar queixa,
pois a minha sogra sumiu.
O delegado disse: - Há
quanto tempo ela sumiu?
- Duas semanas - respondeu o genro. - E só agora é
que você me fala? - É que

eu custei a acreditar que eu
tivesse tanta sorte!
Crianças
Joãozinho fica vidrado no relógio do padre. Pede, implora,
‘Padre me dá esse relógio, me
dá esse relógio’, semanas, meses a fio. Não agüentando mais
o aluguel, um dia o padre tira o
relógio do pulso e dá pro Joãozinho. Dias depois a Mariazinha
vem se confessar e diz: ‘Padre,
o Joãozinho quer que eu dê
pra ele...’ - E o padre: ‘Ih, minha
filha, dá logo, que esse menino
é chato pra burro....

CRUZADAS

