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Campanha de Combate a Dengue
São Lourenço intensifica a luta contra o Aedes Aegypti

Além do trabalho realizado nas ruas, na mídia
e junto aos moradores,
onde a conscientização é
o principal foco, a Secretaria de Saúde trabalha
também com tecnologias
específicas que ajudam
a identificar e combater
o mosquito transmissor
da dengue.
Todos os dias, o profissional do controle de
endemias, Vanderci de
Paula, que foi treinado
na Gerência Regional de
Saúde de Varginha, realiza
testes com larvas coletadas no trabalho de campo
dos Agentes do combate
à Dengue. O objetivo é
identificar no laboratório da
Policlínica o gênero e espécie das larvas coletadas,
para confirmar se elas são
ou não do mosquito Aedes
Aegypti.
O resultado já foi po-

sitivo em 68 ocasiões em
diversos bairros de São
Lourenço somente nas
duas primeiras semanas de janeiro. “Depois
de coletada, a larva é
colocada dentro de um
tubo, e levada ao laboratório para que possamos
identificar suas características físicas”, explica
Vanderci. “Depois desse
processo, as larvas são
colocadas na lâmina de
observação com ajuda
de um pincel, e em seguida vão para a análise
com microscópios”.
Segundo Vanderci,
uma das formas de diferenciar as larvas do
Aedes Aegypti das de
outros mosquitos é o seu
formato. “As larvas do
Aedes Aegypti se caracterizam pela presença de
um tipo de cílios no oitavo segmento de seu cor-
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Alteração de local de
largada do 1° Trilhão
de Montain Bike de
Carmo de Minas
maior comodidade
aos participantes.
O novo local será
no IF – Instituto Federal, localizado na Alameda Murilo Rubião,
próximo ao Clube
da Urca, onde será
oferecido o café da
manhã e almoço.
Com a concentração a partir de
07h30min, com largada as 08h30min.

Vanderci de Paula analisa as larvas coletadas diariamente
po e grandes espinhos
em seu prolongamento.
Isso fica bem visível no
microscópio. Esses detalhes são analisados e
assim, podemos diferenciar as espécies”.
A Secretaria de Saúde,
com apoio da Vigilância
Epidemiológica e Secre-

taria de Educação está
programando uma série
de ações de combate. Em
2017, foram recolhidas
cerca de 15 toneladas de
entulhos que poderiam se
tornar foco do mosquito,
através dos mutirões realizado em alguns bairros
da cidade e que terão con-

tinuidade este ano.
No próximo dia 27
de janeiro haverá um
grande mutirão no bairro
N.S. de Lourdes para recolhimento de entulhos,
e também uma blitz educativa no Centro da cidade. A programação será
divulgada em breve

As notas do (Enem) 2017 foram divulgadas nesta quinta-feira (18)
o Ensino Médio em
anos seguintes) será
divulgada pelo MEC
em 19 de março, em
conjunto com os espelhos de redação de
todos os candidatos.
O Enem 2017 foi
aplicado nos dias 5 e
12 de novembro de
2017. Este foi o primeiro ano em que o
Enem começou a ser
realizado em dois domingos consecutivos.
Até o exame de 2016,
as provas eram realizadas em um único fim
de semana, sábado e
domingo. Além de ser
usado no Sisu e em
outros processos seletivos para vagas no ensino público superior,
o resultado no exame
também é considerado para bolsas de
estudo em instituições
privadas, pelo Programa Universidade para
Todos (ProUni) e para

Telefax: 35 3332-1008

Segundo um
dos organizadores
do evento, Manoel Lima, devido ao
grande número de
inscritos para participar do Mega Evento
de Mountain Bike,
que será realizado
no próximo domingo
(21) em Carmo de
Minas teve seu local
de concentração alterado para dar uma

Resultados do Enem 2017 já podem ser
consultados
As notas do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 foram
divulgadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep)
nesta quinta-feira (18).
Para acessar o resultado, o candidato deve ir
à Página do Participante
e informar o CPF e a
senha cadastrados durante o momento da inscrição para o exame.
É possível solicitar
uma nova senha ao
site caso o estudante
não se lembre desses dados. Por conta
do grande volume de
acessos, o sistema poderá apresentar instabilidade nas primeiras
horas.
A nota dos candidatos na condição de
treineiros (inscritos
menores de 18 anos
na data da primeira
prova e que concluirão

jornalcp@correiodopapagaio.com.br

Chamadas
Agência abre inscrições
para jovens jornalistas
página 2

Coluna de Teresinha
Vilella
página 3

Funk é retirado do ar
por apologia ao estupro

página 3

Inscrições para trabalhar
no Parque do Biriri, em
Diamantina_________________ página 4
obter financiamento
pelo Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies).

ções para o primeiro
semestre serão abertas de 29 de janeiro a
1º de fevereiro.

Sisu
Os mesmos dados
de acesso à Página
do Participante deverão ser usados para
acessar o Sistema
de Seleção Unificada
(Sisu), que usa a nota
do Enem. As inscri-

ProUni
As inscrições da primeira edição do Programa Universidade
para Todos (ProUni)
2018 abrem dia 6 de
fevereiro e vão até
às 23h59 do dia 9. A
candidatura deverá

ser feita via internet
em prouniportal.mec.
gov.br
Novo Fies
As datas para as
inscrições no Fundo
de Financiamento
Estudantil (Fies) para
o primeiro semestre de 2018 ainda
não foram divulgadas
pelo MEC. Segundo
o MEC, serão oferecidas 310 mil vagas.

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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Énois recebe inscrições
para nova turma da
Escola de Jornalismo
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Turma de Jornalismo do ano passado

Você é um jovem engajado e se identifica com
o jornalismo? Então está
na hora de se inscrever
em uma das vagas da
nova turma da Escola
de Jornalismo, viabilizada pela Agência Énois.
Serão selecionados dez
jovens que, ao longo de
10 meses (de março a
dezembro), farão parte
de uma equipe que vai
aprender e experimentar
o fazer jornalístico em
um laboratório-escola de
forma gratuita.
O objetivo do projeto
é repensar, a partir da
prática, o jornalismo e democratizar as pautas e a
produção de notícias nos
meios de comunicação.
Os encontros acontecem
três vezes por semana, às
terças, quartas e quintas,
das 14h30 às 17h30. Durante o resto da semana,
o espaço da Énois ficará
aberto para produção e
demais atividades entre
a turma.
Podem se inscrever
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Atos e Gerais

jovens entre 16 e 21 anos;
que morem, preferencialmente, nas periferias de
São Paulo; sejam estudantes de escolas públicas; tenham participado
de algum projeto extracurricular; e que tenham
disponibilidade de, no
mínimo, 9h semanais.
Importante ressaltar
que 50% das vagas serão
destinadas às mulheres.
Além disso, cada participante receberá uma
bolsa-auxílio de R$ 500/
mês para transporte e
alimentação.
Ficou interessado?
Mas não demore, pois as
inscrições seguem até o
dia 20 de janeiro, às 18h.
Os alunos selecionados
serão avisados por e-mail
e informados sobre as próximas etapas do processo
seletivo, que acontecerá
entre janeiro e fevereiro
de 2017.
Fique de olho na página no Facebook da Énois
para mais detalhes!

Publicação de Requerimento
de Autorização Ambiental de
Funcionamento

MINERAÇÃO IMPERIAL EIRELI - ME, CNPJ Nº 29.259.9060001/07, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, tonra público que solicitou através do Processo de
Requerimento de Licença n°36753/2017, CÓDIGO DN 74: B-01-01-5,
localizada na Rua 25 de dezembro, 991. Bairro Caxambu Velho,
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

Programa de Iniciação Científica
mergulha alunos do ensino médio no
mundo da pesquisa acadêmica

Um dos eixos dos estudos, previsto em edital pela
Secretaria de Estado de Educação, tem como enfoque promoção da igualdade racial no ambiente
escolar. Trabalhos já estão em andamento
“Eu sou porque nós somos”. Essa é a máxima de
Ubuntu, filosofia africana
que implica os conceitos
de cooperação, empatia e
respeito, e que inspirou a
criação de um dos eixos
de pesquisa do projeto Iniciação Científica no Ensino
Médio em Minas Gerais.
Lançado em junho pela
Secretaria de Estado de
Educação, em parceria
com a Fundação de Apoio
à Pesquisa de Minas Gerais
(Fapemig), Instituto Unibanco e Ação Educativa, o
projeto levará a experiência
de pesquisa e extensão a
3.452 estudantes de 221
instituições de ensino estaduais.
Um dos eixos do projeto
é o “Núcleo de Pesquisas
e Estudos Africanos, Afrobrasileiros e da Diáspora”
(Ubuntu/Nupeaa’s), que,
em consonância com a Lei
nº 10.639 e com a campanha Afroconsciência,
desenvolvida pela SEE, tem
como enfoque a promoção
da igualdade racial pautada no reconhecimento da
diversidade como elemento
preponderante para o desenvolvimento escolar.
Já foram selecionados,
por meio de edital, 94 projetos pelo Ubuntu/Nupeaa’s,
com 12 estudantes em cada.
São 1.128 jovens pesquisadores sendo orientados nos
núcleos, e a expectativa da
secretaria é de que sejam
impactados cerca de 5.600
alunos de 470 escolas em
Minas Gerais.
Para a superintendente
de Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino
da Secretaria de Estado de
Educação, Iara Pires Viana,
os Nupeaa’s vêm dizer aos
jovens mineiros, estudantes
de escolas públicas, que
eles têm plenas condições
de estar na universidade.
“Queremos aproximar a
nossa juventude da academia, que muitas vezes é
algo distante, principalmente para aqueles que moram
na periferia”, afirma.
Para começar o projeto,
a SEE fez um levantamento
em todo o estado. “Algumas
regiões apresentam número maior de genocídio da
juventude negra, ou mais
área de periferia. Estas foram contempladas com um
número maior de núcleos”,
explica Iara. Para o primeiro
edital, foram mais de 600
projetos inscritos.
Em Belo Horizonte, a
professora de arte na Escola Estadual Professor Pedro
Aleixo, Samara Xavier, conta que o projeto aprovado
na escola começou pouco
antes do edital da SEE. “Foi
um evento que fizemos valorizando essas manifestações culturais locais, como
duelos de MCs, o grafite,
o Hip-Hop, entre outras.
A ideia era reconhecer a
escola como um espaço
sociocultural”, detalha.
A escola, cuja maioria de
alunos é do Aglomerado da
Serra, agora vai ampliar a
proposta. “Talvez o projeto
não fosse adiante, mas
agora vimos que ele pode se
transformar em algo maior.
O edital fortalece a ideia e
amplia a discussão. O foco
era bem cultural, e agora
vamos aliar isso à discussão das relações étnicosraciais”, conta Samara.
Segundo Samara, agora
será feito desde a pesquisa teórica do conceito de
favela, como ela surge,
até um mapeamento, no
Aglomerado, dos grupos
culturais que lá existem e

resistem, e partilhar isso
na escola. “Estou me sentindo representada, é uma
oportunidade de desenvolver outros conhecimentos
acadêmicos”, comemora
Samara.
Juiz de Fora
Em Juiz de Fora, no
Território Mata, a Escola
Estadual Professor Cândido Motta Filho foi uma das
contempladas no edital. O
professor de Matemática
Reginaldo Britto está à
frente da pesquisa.
“Atuo aqui há 26 anos,
e é uma escola periférica,
em um bairro de população
majoritariamente negra. Eu
já desenvolvia uma prática
pedagógica que se encaixa
na proposta do Ubuntu/
Nupeaa’s, e pela primeira
vez percebi uma política pública nesta direção.
Pensei: é agora. Inscrevi o
projeto e deu certo”, conta
o professor.
O Grupo de Pesquisas
Sociais (GPS), conduzido por
Britto, pesquisa a abordagem
da temática racial pela mídia.
“Analisamos quanto o negro
aparece e, principalmente,
como ele aparece, se em
contexto negativo ou positivo.
Assim, construo junto aos
alunos medidas estatísticas e
a partir daí a discussão é ampliada. Por exemplo: vamos
estudar probabilidade, qual
a chance de um indivíduo
branco estar em uma situação negativa? E o negro?”,
destaca.
Grupo de pesquisa da
E.E. Professor Cândido
Motta Filho recebeu visita
de estudantes africanos.
Foto: Arquivo pessoal
O projeto inclui, ainda, o
conceito da Etnomatemática, criado por um matemático brasileiro e reconhecido
mundialmente. Essa linha
estuda que cada povo/
grupo social tem maneiras
próprias de explicar coisas
do cotidiano, o que inclui o
conhecimento matemático.
No estudo, o grupo de
alunos orientado por Reginaldo Britto vai pesquisar
unidades próprias de medida e distância, por exemplo,
existentes na comunidade quilombola Colônia do
Paiol, de Juiz de Fora.
Como parte do projeto,
os alunos também participaram de duas rodas de
conversa com africanos,
estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), com o objetivo de
desconstruir o imaginário
sobre o país e possibilitar
um olhar mais próximo da
realidade.
O aluno e orientando
Luiz Carlos Narciso, 17
anos, conta que sua visão
sobre a África mudou. “A
gente tem essa impressão
de que eles são miseráveis. E não é verdade. Eu
também não sabia nem
que existia comunidade
quilombola, estou curioso
para ver como é. Estamos
bem empolgados com a
pesquisa, que pode abrir
portas para a gente”, diz.
Ribeirão das Neves
Em Ribeirão das Neves,
Território Metropolitano, os
alunos do vice-diretor da
Escola Estadual José Luiz
de Carvalho e professor de
História Ronildo da Silva
vão pesquisar os saberes
tradicionais populares mineiros, especificamente o
das benzedeiras.
“Fiz uma pesquisa aqui
na escola e mais de 80%
dos alunos já foram levados
à uma benzedeira alguma
vez. Vamos estudar este
trabalho das benzedei-

ras locais, e também no
quilombo Nossa Senhora
do Rosário, que fica aqui
perto”, diz Silva.
O professor Ronildo da
Silva com uma parte dos
alunos orientandos. Foto:
Arquivo Pessoal
“A gente sabe que houve imposição muito forte
da igreja católica no Brasil.
Nossa construção social
desmereceu muito o que
veio da África. Como se
fosse do mau, ruim. Mas
a essência é muito bonita.
Queremos desconstruir e
desmitificar esse preconceito”, completa Silva.
Desde outubro, os alunos já estão frequentando o contraturno escolar
para o projeto. “Eu nunca
tinha visto isso dentro do
Estado, onde estou há 15
anos. Estou esperançoso,
é importante para os alunos
e também para os professores, que terão títulos de
pesquisador. Espero que o
número de projetos e escolas participantes se expanda”, finaliza o professor.
A orientanda Maria Eduarda dos Santos, de 16
anos, conta que achou o
tema muito interessante.
“Já fui a uma benzedeira
com uns oito anos de idade,
minha avó me levou. E na
escola a gente fala pouco
sobre isso, mesmo sendo
tão comum. Muita gente
tem preconceito também.
Está todo mundo bem animado, acho que vai ser
muito legal”, afirma.
Formação dos professores
Os professores que tiveram projetos selecionados
para participar do Programa
Iniciação Científica no Ensino Médio já participaram de
uma formação de três dias
em Belo Horizonte.
Estiveram presentes
educadores de 94 escolas
que tiveram seus projetos
selecionados para integrar
o eixo Núcleos de Pesquisas e Estudos Africanos,
Afro-Brasileiros e da Diáspora (Ubuntu/Nupeaas) e
33 professores de escolas
que tiveram projetos selecionados para participar do
eixo Territórios de Iniciação
Cientifica (TICS).
Além da formação (que
acontecerá também de
forma contínua ao longo
da pesquisa), o professor
vai receber uma extensão
de carga horária, titulação
de pesquisador e tutoria de
professores de Instituições
de Ensino Superior, fruto da
parceria com a Fapemig.
“A gente abarca uma
triangulação, na qual temos
uma oferta de formação
para o nosso professor e
a orientação durante todo
este processo, que dura dez
meses. É algo inovador”,
destaca a superintendente
de Modalidades e Temáticas
Especiais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, Iara Pires Viana.
Ao final do projeto serão
realizados dois seminários,
um regional e um estadual,
para apresentação dos
resultados. “A expectativa
é que sejam publicados
artigos, capítulos de livros
e que tenhamos estudantes mais seguros para o
ingresso nas universidades,
além de capilarizar as discussões com argumentos
mais consistentes e trabalhar de modo mais eficaz no
enfrentamento às práticas
racistas”, conclui Iara.
A previsão é que o segundo edital do projeto
seja lançado em outubro
de 2018

a

Opinião

Brado de Paz
(poesia revolucionária
Por Alan Peres
Em meio a toda
essa loucura
Miséria e sofrimento
Eu ainda prefiro
acreditar
Na fragrância das
flores
No firmamento
anilado
Na pureza dos
regatos
Na sabedoria dos
rios
No cantar dos
pássaros
Na imponência
das montanhas
Na paciência das
árvores
Nos sabores dos
frutos
E dos amores
Na fortaleza das
raízes
Na força da semente que brota
Na metamorfose
das borboletas
No sol que renasce todas as manhãs
Incansavelmente.
Na vida que nunca cessa.
Eu ainda acredito
Que também
tenham humanos
Que acreditam

assim como eu.
Eu vejo os dominadores do mundo
Como muito poderosos
Inteligentes e sagazes (eu admito!)
Mas admito também
Que eu não os
vejo como invencíveis!
Por isso eu ainda
acredito
Nas flores vencendo o canhão!
Nós não queremos mais armas
Nós não queremos mais guerras!
Nós só queremos
paz!
* Eu sou princípio
sem fim. Mas agora estou como Alan Peres, 23
anos, cursando Licenciatura em Música na
Universidade Vale do Rio
Verde. Músico, escritor,
poeta, docente, amante
da Vida e da Verdade.
Acredito na reestruturação da sociedade através
da Educação e das Artes.
Faço minha parte por um
mundo melhor. Faço a
vontade do Todo.
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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.
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Febre amarela mata presidente da Rede
Minas e Inconfidência, Flávio Henrique
Músico e presidente da Empresa Mineira de Comunicação
estava internado desde a semana passada em estado grave

Morreu, na manhã
desta quinta-feira, Flávio
Henrique Alves de Oliveira, de 49 anos. O músico,
compositor e presidente
da Empresa Mineira de
Comunicação, à qual
estão vinculadas a Rede
Minas e a Rádio Inconfidência, estava internado
desde a última quintafeira no Hospital Mater
Dei, na Região CentroSul de Belo Horizonte,
com febre amarela.
A informação foi confirmada pela unidade.
“Comunicamos que o
paciente Flávio Henrique
Alves de Oliveira, internado na Rede Mater Dei
de Saúde no dia 11 de
janeiro de 2018, faleceu
hoje dia 18 de janeiro de
2018, às 7h30, em decorrência de complicações
de febre amarela”, diz
a nota publicada pelo
hospital.
De acordo com informações extraoficiais,
além da doença, o paciente apresentou complicações hepáticas, fazendo-se necessário um
transplante de fígado.
Tão logo foi confirmada
uma doação no Pará,
começaram os preparativos para a intervenção
cirúrgica. O procedimen-

Foto:Jair Amaral/ EM/DA Press

Flávio estava internado desde semana passada

to estava previsto para
durar até a madrugada de hoje. No fim da
tarde, o músico havia
sido transferido em uma
ambulância UTI para o
prédio do Mater Dei do
Bairro Santo Agostinho,
na Rua Gonçalves Dias.
Por meio de nota, a
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) esclareceu que a investigação
epidemiológica apontou
que a contaminação pela
doença ocorreu em uma
região de sítio e matas
em município da Grande
BH. Disse, ainda, que
o paciente não é vacinado. A administração
municipal informou que
fez vistorias detalhadas

para a retirada de focos
do mosquito
Aedes aegypti, transmissor da forma urbana
da doença, próximo à residência dele, na Região
Centro-Sul de BH.
O velório de Flávio
Henrique será na Sala
Minas Gerais, no Barro
Preto, a partir das 16h
desta quinta-feira. O enterro está marcado para
as 9h de sexta-feira no
Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra,
Região Oeste de Belo
Horizonte.
Com a morte do músico, sobe para 16 o número de óbitos em decorrência da febre amarela em
Minas Gerais e 22 casos

confirmados; 59% deles
no entorno da capital.
O falecimento do músico deve constar nos
próximos boletins da
Secretaria de Estado de
Saúde.
Os números podem
ser ainda maiores, já
que a Prefeitura de Viçosa, na Zona da Mata,
também confirmou a
morte de um morador
da cidade. O estado
investiga ao todo 46
notificações, sendo que
dessas, oito resultaram em óbitos ainda
não apurados. Na Fundação Ezequiel Dias
(Funed), trabalhos de
identificação do vírus
estão a todo vapor

‘Só surubinha de leve’, de MC Diguinho, foi
excluida do Youtube, Spotify e Deezer após ser
acusada de fazer apologia do estupro
“Só uma surubinha de
leve”, de MC Diguinho,
será excluída do Spotify
após ser acusada de fazer
apologia do estupro. A
exclusão foi feita ao final
do dia 17, segundo o site
de streaming.
O funkeiro vem sendo
alvo de críticas nas redes
sociais por cantar versos
como “Taca bebida, depois taca pica e abandona
na rua”, ele é acusado
de fazer apologia do estupro.
“Contatamos a distribuidora da música ‘Só
Surubinha de Leve’ a respeito do ocorrido e, fomos
informados que a faixa
será retirada da plataforma nas próximas horas,
uma vez que o tema foi
trazido à nossa atenção.
A música está atualmente
no Top Viral, pois teve
um pico de consumo nos
últimos dias”, explicou o
Spotify por meio de comunicado.
“O catálogo do Spotify
é abastecido por centenas
de milhares de gravadoras, artistas e distribuidoras em todo o mundo.
Eles são devidamente
avisados sobre nossas
diretrizes e são responsáveis pelo conteúdo que
entregam”.
O principal vídeo da
música no Youtube tem 14
milhões de visualizações e
foi lançado em dezembro.

Nesta semana, “Só surubinha de leve” foi parar
no primeiro lugar na lista
“Brazil Viral 50”, do Spotify, que leva em conta as
músicas com mais crescimento de audições.
Esse tipo de atitude
reforça a luta pelo respeito às mulheres e a
não difusão deste tipo de
música ainda mais com
a chegada do Carnaval,
onde milhares de jovens
ingerem bebida alcóolica
e ficam suscetíveis a esse
tipo de situação.
A internauta de João
Pessoa (PB), Yasmin Formiga, bombou nas redes
com postagem onde critica de maneira contundente o funk “Só Surubinha de
Leve”, de MC Diguinho.
No post, que já teve
mais de 85 mil compartilhamentos, Yasmin aparece maquiada como se
estivesse marcada por
uma surra e um cartaz
nas mãos que diz: “Taca a
bebida depois taca a pica
e abandona na rua”.
Nos comentários a internauta escreveu:
“Sua música ajuda para
que as raízes da cultura
do estupro se estendam.
Sua música aumenta a
misoginia. Sua música
aumenta os dados de
feminicídio. Sua música
machuca um ser humano. Sua música gera um
trauma. Sua música gera
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São Lourenço e Geral

Foto:Yasmim Formiga /Instagram

Estudante Yasmim Formiga começou a campanha

a próxima desculpa. Sua
música tira mais uma. Sua
música é baixa ao ponto
de me tornar um objeto
despejado na rua.”
Ao receber as críticas,
o Mc Diguinho fez uma
publicação em sua conta
no Twitter em que falava
o seguinte: “Se a minha
música faz apologia ao
estupro, prazer sou o mais
novo estuprador, apenas fiz
a música da realidade em
que vivo e muitos jovens
vivem. Viva a putaria.”
A assessoria de imprensa de MC Diguinho divulgou comunicado oficial na
última quarta-feira, 17, por
meio do Instagram, se retratando após o lançamento da música ‘Só Surubinha
de Leve’, que faz apologia
ao estupro.

A equipe do funkeiro
disse que a letra da canção apresenta um “conflito de informações” inadequado, e deu a entender
que Diguinho não tem o
perfil de um machista
“MC Diguinho reconhece o conflito de informações devido toda a
repercussão. O mesmo
informa que em sua residência moram sua mãe,
irmãs e uma sobrinha. E
que jamais iria denegrir a
honra e moral das mulheres”, dizia parte da nota.
Os representantes do
cantor informaram ainda
que a música será reformulada e lançada em
uma versão mais ‘light’.
Spotify, Deezer e YouTube retiraram de suas
plataformas a música.

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

HELENA JEFFERSON DE SOUZA
A Praça da Vitória,
onde se situa o Templo
da Sociedade Brasileira
de Eubiose, passou a se
chamar “Helena Jefferson
de Souza”, por Projeto
de Lei n.º 1739/00, da
Câmara Municipal de São
Lourenço, de cinco de
dezembro de 2000, por
iniciativa do Presidente,
Vereador Jairo da Silva e
assinado Clovis Aparecido
da Silva.
Helena Jefferson de
Souza, com a idade de
quinze anos, esteve pela
primeira vez em São
Lourenço, em 1921, em
companhia do Professor
Henrique José de Souza,
quando ambos lançaram
os alicerces da entidade
cultural - espiritualista, que
hoje é a Sociedade Brasileira de Eubiose - SBE. E
isto aconteceu no Morro
da Esperança, na Fazenda Helena, atualmente
conhecida como Montanha Sagrada. A missão do
casal era, firmar no Brasil
e, especialmente em São
Lourenço, um movimento
de cunho não apenas espiritualista, mas, também,
intelectual, em prol da
Fraternidade Universal.
O Templo da SBE (Sociedade Brasileira da Eubiose) é dedicado ao Culto
de Melki - Tsedek que é a
união de todos os povos
da face da Terra, sob a
égide do verdadeiro amor,
amor puro e desinteressado. A partir de então
São Lourenço passou a
ser considerada a Capital
Espiritual do Mundo.
Helena Jefferson Ferreira que, após contrair
núpcias com Henrique
José de Souza, passou
a chamar-se Helena Jefferson de Souza, nasceu
em Pontalete, Minas Gerais, a treze de agosto de
1906, filha do casal João
Augusto das Neves Ferreira e Agostinha Castaño
Ferreira, ele português e
ela espanhola, que, além
de Helena, tiveram mais
dois filhos.
Os pais de Helena descendiam dos Barões Henrique e Helena Antunes
da Silva Neves e os de
Henrique do famoso poeta
lusitano Guerra Junqueiro. Dona Helena morou
no Rio de Janeiro onde
estudou piano e canto.
Em São Paulo, aprimorou
seus dons artísticos tanto
na pintura em porcelana
como no canto.

Do matrimônio
com Henrique José de
Souza, em 1937, nasceram quatro filhos - Hélio,
Selene, Jefferson e Hermés - este último falecido
em Nova Xavantina, MT,
e sepultado em São Lourenço. Dona Helena trabalhou no ramo da hotelaria
em São Lourenço, arrendando, com seu enteado
Walter Orion de Souza, o
Hotel Santa Terezinha que
passou a chamar-se PAX
Hotel, o qual posteriormente, foi vendido e ainda
hoje existe com o nome
de Hotel Cruzeiro do Sul,
no bairro São Lourenço
Velho.
Na década de quarenta dedicou-se também
ao comércio, abrindo a
“Boutique Flor de Liz”, na
Avenida D. Pedro II, na
época a única da cidade.
Mais tarde, por volta
de 1954, fundou o “Instituto Rosas de Miriam”,
educandário exemplar, de
formação integral, cujos
alunos, hoje adultos e pais
de família, exercem profissões liberais e lembramse com muita saudade
daquela fase da sua infância e não se esquecem da
dedicação da “Mamãe Helena” como a chamavam,
carinhosamente. Com
Dona Helena trabalhavam
Valéria Vera de Souza
Reis e Ana Monteiro.
Alguns dos alunos do
“Rosas de Miriam” foram
alvo do coração generoso
de D. Helena, que Ihes
facultou ensino gratuito,
devido a dificuldades por
que passavam seus pais.
No Salão de Artes
Plásticas de São Lourenço obteve medalhas
de ouro, prata e bronze
e Menção Especial de
Honra, por ter recebido, ao
longo de muitos anos, todos os prêmios do Salão.
Dedicou-se igualmente, à
Literatura, tendo escrito
“Gobi, o Gênio da Floresta”, “O Homem Justo
e outros contos”, “Luzes
nas Trevas do Cativeiro”
e “O Pequeno Oráculo”. Na música, compôs
“Mãos”, “Festa de São
João”, “Canção de Ninar”
e “Bailado dos Gnomos”.
Viajou três vezes aos Estados Unidos, onde se
aperfeiçoou, através da
Arte e Artesanato, em
modelagem em acrílico,
madeira e colagem.
Como Membro da Academia de Letras e Ciências

de São Lourenço, ocupou
a Cadeira n.º 9, tendo
como Patrono o Professor
Henrique José de Souza.
Desta Academia recebeu,
Dona Helena, pelo seu
indiscutível valor humanitário, a Comenda das
Sete Estrelas, a mais alta
condecoração da Academia, e ainda a “Comenda
do Mérito Cultural”.
A Sociedade Geográfica Brasileira concedeu-lhe
a “Comenda Brigadeiro
José Vieira Couto Magalhães”, pelos seus méritos
pessoais e de dedicação
ao Culto da História da
Pátria Brasileira.
Do Governo do Município de São Lourenço, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados
à comunidade, recebeu o
título de Cidadã Honorária
de São Lourenço, de conformidade com o disposto
na Lei Municipal n.º 779,
de vinte e quatro de setembro de 1968, assinado
pelo Prefeito Municipal,
Dr. Emílio Abdón Póvoa e
pela Presidente da Câmara Municipal, Vereadora
Nair Castro Oliveira.
Em Nova Xavantina,
MT, onde a SBE erigiu
seu terceiro Templo, foi
agraciada com o título
de Cidadã Nova Xavantinense, pelos incontáveis
serviços prestados. Em
1963, com o falecimento
do Professor Henrique
José de Souza, assumiu a
Presidência da Sociedade
Brasileira de Eubiose e em
1968, entregou o cargo
ao seu primogênito, Hélio
Jefferson de Souza, mas
continuou trabalhando
como Orientadora Espiritual da Obra.
Dona Helena Jefferson
de Souza foi uma das pessoas que mais projetou,
nacional e internacionalmente a cidade de São
Lourenço, desde 1921,
através da Sociedade
Brasileira de Eubiose, que
hoje se expande pelo Brasil e o mundo inteiro.
Após uma vida inteira
dedicada ao próximo, vida
de renúncias, trabalho e
sacrifícios, Dona Helena
faleceu na madrugada
de trinta e um de julho
de 2000, às vésperas de
completar noventa e quatro anos de idade, repousando na cidade que tanto
amou, no jazigo da família,
ao lado de seu esposo e
companheiro de missão,
Professor Henrique José
de Souza
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Gerais

RECEITA

batida e decore decore com
o chantilly e o café-solúvel
reservado

PREPARO: 15 MIN
RENDIMENTO: 2 PORÇÕES

19 de Janeiro
Exposição
Play Games INATEL
Shoping Bavaria
Até dia 31/01/2018
Entrada Franca
Walmir Bicoo
Rock and Blues
Gasoline Rock Bar
22:00Horas

São Lourenço Night Rock
O Escondidinho
22:00Hrs
Neon Fantasy
Choperia 180°
22:00 horas

20 de Janeiro
Exposição
Play Games INATEL
Shoping Bavaria
Até dia 31/01/2018
Entrada Franca

Tributo a
Amy Winehouse
Rock and Blues
Gasoline Rock Bar
22:00Horas

21 de Janeiro
1° Festa da Espuma
O Escondidinho
15:00hrs a 22:00 hrs

Parque Estadual do Biribiri abre inscrições
para voluntários no Carnaval
Foto: Wikiparques

Cachoeira dos Cristais, no parque do Biriri - Diamantina - MG

No interior de Minas
Gerais, o município de
Diamantina é famoso por
seu carnaval, que movimenta as ruas da cidade
histórica. A 13 km dali, o
Parque Estadual do Biribiri (MG) também possui
seu próprio agito carnavalesco: uma força-tarefa
voluntária para ajudar em
atividades de educação
ambiental junto aos visitantes e de apoio ao uso
público. As inscrições estão abertas e quem quiser
pode participar
Os currículos devem
ser encaminhados para

o e-mail parque.biribiri@
meioambiente.mg.gov.
br até o dia 22/01. Os
voluntários irão trabalhar
durante dois dias do carnaval, alternados ou não,
no período entre 10 e 13
de fevereiro. O transporte entre Diamantina e o
parque, assim como a
alimentação, serão disponibilizados aos participantes. Quem participar
do período de estágio
voluntário receberá um
certificado de participação emitido pelo Instituto
Estadual de Florestas de
Minas Gerais (IEF-MG).

Sanção da lei que cria o programa Certifica Minas traz
competitividade aos produtos mineiros

O governador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel, sancionou no
dia 12 de janeiro a Lei nº 22.927,
que institui o Programa de Certificação de produtos Agropecuários
e Agroindustriais (Certifica Minas).
A lei se origina do Projeto de Lei
(PL) 4.559/17, de autoria do próprio
Executivo, aprovado pelo plenário
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no dia 19 de
dezembro.
Dessa forma, o Governo de
Minas Gerais pretende transformar
as ações de certificação em política
pública, proporcionando aos produtos mineiros certificados maior
atratividade para sua inserção
competitiva nos mercados nacional
e internacional.
O Governo do Estado prevê o
aporte de recursos de aproximadamente R$ 22,41 milhões a partir
de 2018 até 2021. Neste período,
a meta é certificar cerca de 26,5
mil propriedades. Na avaliação do
secretário de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento Pedro Leitão, a
certificação é um caminho sem
retorno nos mercados mais exigentes em relação à qualidade e
procedência dos produtos.

O Certifica Minas terá um grupo
gestor composto por representantes da secretaria de Agricultura e
dos órgãos vinculados ao sistema:
Emater-MG, Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA) e Epamig.
O grupo vai subsidiar a secretaria na elaboração das políticas,
normas de conduta específicas
para cada produto e o monitoramento de cada certificação, além
de identificar a necessidade de
ampliar o credenciamento de auditores e técnicos de assistência técnica para suporte às atividades.
O IMA será o órgão certificador
que vai realizar as auditorias de
conformidade nas propriedades e
empreendimentos agroindustriais,
com as funções de validar e publicar
as normas de certificação para cada
produto, decidir sobre a concessão
da certificação e emitir certificados e
autorizações para o uso do selo de
conformidade do Certifica Minas.
Certificação em Minas
O Governo de Minas Gerais,
por meio do IMA, vem desenvolvendo ações de certificação
de produtos agropecuários no
estado há mais de uma década.
O trabalho é realizado em parceria

com a Emater-MG, que orienta
os produtores nos procedimentos
necessários à adequação das
propriedades. Café, cachaça,
algodão, carne bovina e produtos
orgânicos compõem o portfólio de
produtos já certificados pelo IMA
em mais de 1,5 mil propriedades.
O IMA possui, inclusive, um selo
próprio para a certificação de produtos, o Sem Agrotóxicos (SAT), que
proíbe o uso de defensivos mas admite adubos químicos, sendo uma
alternativa à produção orgânica.
Na expansão das ações, o leite, as frutas e os queijos artesanais
passam a fazer parte dos produtos
agropecuários e agroindustriais
contemplados pelo programa
estadual de certificação. O estado é a principal bacia leiteira do
país. A atividade é desenvolvida
em 230 mil propriedades rurais e
a produção, no ano passado, foi
de 8,9 bilhões de litros. O volume
corresponde a aproximadamente
27% da produção nacional.
A fruticultura também cumpre
importante função socioeconômica,
com potencial para crescimento. Em
2016, foram produzidos quase 3 milhões de toneladas, destinadas não

só ao mercado nacional. Espanha,
Holanda, Reino Unido e Bélgica são
alguns dos países importadores da
fruticultura do estado.
Cafeicultores que investem na
certificação de suas propriedades e
que estão em conformidade com os
critérios de responsabilidade socioambiental e com as boas práticas
agrícolas podem conseguir, na hora
da comercialização, um ágio que
varia de oito a dez reais por saca.
Para aderir ao programa
A adesão ao programa de
certificação é voluntária. O interessado deve possuir inscrição
estadual no estado de Minas
Gerais; requerer ao IMA a adesão
ao produto/segmento de seu interesse e assinar o contrato; permitir, quando necessário, o acesso
dos técnicos da Emater-MG ou
de profissional credenciado para
orientações quanto à adequação
dos empreendimentos às normas
de certificação do Certifica Minas;
permitir o acesso de auditores
para a realização de auditorias
nos empreendimentos inscritos
no Certifica Minas e efetuar o
pagamento das taxas de certificação, quando aplicáveis.

FRAPÊ DE CAFÉ
INGREDIENTES
1 lata de leite condensado
2 colheres (sopa) de cafésolúvel
1 forma de gelo
4 bolas de sorvete de creme
1/2 xícara de água
chantilly e café-solúvel
para decorar

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o
leite condensado com o
café-solúvel, o gelo e 1/2
xícara de água
Coloque as bolas de sorvete em copos altos
Cubra-as com a mistura

* A gente sabe que, além
do famigerado #ProjetoVerão, a estação mais
quente do ano pede por
pratos diferentes. Receitas mais leves, refrescantes e que não sejam
um peso no estômago.
Desde saladas até sorvetes, o segredo é aproveitar os ingredientes
que têm personalidade
já in natura, o que facilita
muito o processo todo de
cozinhar.
Por isso, nada melhor
que apostar em receitas
que sejam leves, refrescantes e abusem dos
ingredientes da estação

PIADA
Sogras
Na delegacia, aparece um cidadão e diz que quer confessar ...
O delegado pergunta: - O que
aconteceu? E o homem: - Doutor eu matei minha sogra! - Bem
meu filho, você cometeu esse
crime mas deveria estar muito
alterado - disse o delegado não se importe, vá pra casa e
descanse. Está tudo bem.... Mas doutor eu enterrei a velha!
- Ah meu filho viu que boa alma
você é? Enterrou sua sogra . As
sim já evitou toda aquela burocracia... - Doutor!!! Mas quando
eu estava enterrando ela gritava que ainda estava viva! - Ô
meu filho e você não sabe que
toda a sogra é mentirosa?

Bebados
Estava um bebado no onibus,
falando sozinho, em voz alta:
- Se meu pai fosse um pato e
minha mãe um pata, eu seria
um patinho... - Se meu pai fosse
um cachorro e minha mãe uma
cadela, eu seria um cachorrinho... - Se meu pai fosse um
gato e minha me uma gata, eu
seria um gatinho... - Se meu pai
fosse um... - Escuta aqui, o meu
chapa - interrompeu o motorista,
em altos brados, levantando-se
e caminhando em sua direcao.
- E se teu pai fosse um viado e
tua mae uma mulher da vida? Ai eu seria motorista!

CRUZADAS

