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Eleitores de mais de 180 cidades ainda
podem cadastrar biometria até março
Veja outros prazos obrigatórios da Justiça Eleitoral para poder
votar nas eleições de 2018

*Cristiane Sampaio/
Brasil de Fato
As eleições deste ano
têm o primeiro turno previsto para 7 de outubro e o
segundo para o dia 28 do
mesmo mês, mas até lá
os eleitores precisam ficar
atentos a todos os prazos
da Justiça Eleitoral.
Um dos principais procedimentos é o cadastramento biométrico, que
consiste no registro das
impressões digitais do
eleitor para que ele seja
eletronicamente identificado no ato da votação.
A tecnologia dá mais
segurança ao processo
eleitoral e neste ano será
adotada obrigatoriamente
em mais de 700 municípios. Desses, 181 ainda
estão com o processo de
cadastramento aberto até
o mês de março.
A data final varia de
acordo com cada cidade,

podendo ser verificada
junto ao Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) de cada
estado. Em alguns deles,
é necessário agendar o
atendimento para o cadastro. A lista com o nome de
todos os municípios pode
ser acessada aqui.
Os eleitores que perderem o prazo terão o título
suspenso. A partir do dia
9 de maio, o documento
será cancelado pelo TSE,
o Tribunal Superior Eleitoral. A perda traz ainda
outras penalidades, como
a proibição de assumir
cargos públicos e de emitir
passaporte.
Ao todo, mais de 75
milhões de eleitores já
fizeram o cadastro, que
começou nas eleições
anteriores e deve ser finalizado no país até o ano
de 2022. Todos os eleitores podem se cadastrar,
independentemente de

estarem num domicílio
eleitoral que já tenha a
biometria obrigatória.
Outros prazos
O eleitor também deve
ficar atento a outros prazos do calendário do TSE.
Quem tiver interesse em
se filiar a algum partido
político, por exemplo, tem
até o dia 7 de abril. Para
os eleitores que quiserem
transferir o domicílio eleitoral, o prazo final é 9 de
maio. Mas, atenção: para
esse procedimento, é necessário regularizar o título
e fazer atualização de cadastro junto ao Tribunal.
Já aqueles que desejarem optar pelo chamado
“voto em trânsito” podem
fazer o pedido entre 17
de julho e 23 de agosto.
A modalidade consiste
na autorização para votar
fora do domicílio eleitoral
de cadastro, mas vale
apenas para o voto no

Em 2018, eleições têm primeiro turno em 7 de outubro

cargo de presidente da
República. Além disso, o
TSE autoriza o procedimento somente quando a
intenção é votar em uma
das capitais ou em município com mais de 100 mil
eleitores.
Outros prazos do calendário eleitoral podem
ser visualizados aqui.
Os eleitores que tiverem dúvidas sobre qualquer procedimento podem

ainda entrar em contato
com a Central de Atendimento ao Eleitor pelo
telefone 148.
Vale lembrar que as
eleições deste ano serão
voltadas para a escolha de
presidente da República,
governadores dos estados, dois terços do Senado Federal, deputados
federais e estaduais – no
caso do Distrito Federal,
deputados distritais.

Prouni divulga lista de aprovados nesta
quarta-feira

Programa oferece 242.987 bolsas de estudo em 2.976 instituições
de ensino particulares de todo o país

O resultado do Programa Universidade
Para Todos (ProUni)
2018 foi divulgado
nesta quarta-feira de
Cinzas, dia 14, no site
do programa. O Prouni oferece 242.987
bolsas de estudo em
2.976 instituições de
ensino particulares.
Dessas, 113.863 são
integrais e 129.124,
parciais.
As oportunidades
foram exclusivas para
quem fez o Exame
Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2017
com média 450 pontos em cada uma das
provas e nota superior
a zero na redação.
Os candidatos precisaram comprovar
a renda familiar per
capita (por pessoa)
para saber à qual bolsa teriam direito: para
ter bolsas de 100%,
a renda é de até um

salário mínimo por
pessoa; para bolsas
de 50%, renda de até
três salários mínimos.
Os caprovados para
as bolsas de estudos
terão de comprovar
os dados pessoais
na universidade onde
estudarão, entre os
dias 15 e 23 de fevereiro. A falta de documentos no momento
da comprovação de
informações gera a
perda da bolsa.
Além disso, o candidato deve satisfazer
a pelo menos uma
das condições abaixo:
- Ter cursado o ensino médio completo
em escola da rede
pública ou como bolsista integral em escola particular.
- Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da
rede pública e par-

jornalcp@correiodopapagaio.com.br

cialmente em escola
da rede particular, na
condição de bolsista
integral da própria
escola privada.
Continua depois
da publicidade
- Ser pessoa com
deficiência.
- Ser professor da
rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da
educação básica, integrante de quadro de
pessoal permanente
de instituição pública
e concorrer a bolsas
exclusivamente nos
cursos de licenciatura. Nesses casos,
não há requisitos de
renda.
A segunda lista
dos aprovados será
divulgada no dia 2
de março. Caso o
candidato não seja
aprovado novamente,
poderá manifestar interesse em participar

Telefax: 35 3332-1008

Morro do Pai Inácio,
ganha escadaria

Na sexta-feira
(02/02), a Prefeitura
Municipal de Palmeiras inaugurou uma
nova escadaria em
dos mais famosos
cartões-postais doParque Nacional da
Chapada Diamantina
(BA), o Morro do Pai
Inácio. A obra vai auxiliar os visitantes a
vencer os 1.150 metros de altitude e desfrutar das maravilhas
que a vista oferece.
As escadaria foi
instalada com autorização do Instituto do
Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional
(Iphan) – a unidade
está sob tombamento paisagístico por
parte do órgão federal desde 2000 – e
participação do Grupo Ambientalista de
Palmeiras (GAP), que
falava sobre a neces-

sidade da escadaria
há 18 anos.
Além das escadas,
o atrativo ganhou corrimões e parapeitos
em locais estratégicos para facilitar a subida de pessoas mais
idosas ou que tenham
mais dificuldade de
locomoção.
Ao lado da BR-242
(Km 345), chega-se
de carro ao atrativo
com facilidade. O tempo de subida pelas
escadas é de cerca
de 25 minutos. A prefeitura de Palmeiras
informou que cerca
de 50 mil pessoas
sobem o morro por
ano – por uma taxa
de R$ 6,00. Do alto
do morro, é possível
ver outras formações
do Parque Nacional,
como o Morro do Camelo, o Morrão e o
Três Irmãos.
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da lista de espera
entre os dias 16 e 19
de março, no site do
Prouni.
Calendário Prouni
2018
- Resultado da primeira chamada: 14
de fevereiro.
- Comprovação de
informações da 1ª
chamada: entre 15 e

23 de fevereiro.
- Resultado da segunda chamada: 2 de
março.
- Comprovação de
informações da 2ª
chamada: entre 2 e 9
de março.
- Prazo para participar da lista de espera: entre 16 e 19 de
março.

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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Prefeitura Municipal de Dom
Viçoso

EXTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 002 /
2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002 / 2018.
O Pregoeiro Municipal, Pedro de Moura
Campos, referente ao Processo de Licitação
de n° 002/2017- Modalidade Pregão Presencial n° 002/2017, ADJUDICA seu objeto
para as seguintes empresas vencedoras e
respectivas linhas:
Empresa: Antônio José Pereira de
CarvalhoMEI, CNPJ nº 14.916.178/0001-91.
Linha Descrição Cap. do Veículo
Unid. Quant. P. Unit. Total 1
Bairro
Mato Dentro p/ a E. M. Rui Barbosa e E. E.
Cônego José Divino Mínimo 12 lugares,
KM: 13.000, 4,55, 59.150,00
TOTAL GERAL: 59.150,00
Jose Marcelo Costa Guerra –
MEI, CNPJ nº 19.466.839/0001-18
Linha Descrição Cap. do Veículo
Unid. Quant. P. Unit. Total: 2
Bairro
Joazal / Bocaina / Nana até Dom Viçoso.
Mínimo 12 lugares
KM
14.000
3,15
44.100,00
TOTAL GERAL: 44.100,00
C. H. R. Turismo Ltda
CNPJ nº 02.775.169/0001-49
Linha Descrição Cap. do Veículo
Unid.
Quant
P. Unit.
Total
3
Bairro Cachoeira / Viçoso Velho
até Dom Viçoso
Mínimo 15 lugares
KM
11.500
3,20
36.800,00
7
EJA - Bairro Viçoso Velho / Serrinha / Ponte De Pedra / Bocaina / Bambu /
Pinhal
Mínimo 15 lugares : KM: 10.500,
3,10
32.550,00
TOTAL GERAL: 69.350,00
EMC MOREIRA EIRELI- ME
CNPJ nº 26.381.701/0001-01
Linha Descrição Cap. do Veículo
Unid. Quant. P. Unit. Total: 4
Bairro
Aterrado/P. Pedra até Dom Viçoso M í n i m o
15 lugares KM
27.000
3,05
82.350,00
TOTAL GERAL: 82.350,00
Anderson Augusto Andrade
MEI (FRT-TRANSPORTES) - CNPJ nº
26.927.236/0001-06
Linha Descrição Cap. do Veículo
Unid.
Quant
P. Unit.
Total
5
Bairro Aterrado até Trevo Bairro Campos
Mínimo 06 lugares
KM: 10.500,3,35
35.175,00
6
Bairro Pinhal/Joazal até o B. da
Bocaina
Mínimo 06 lugares, KM:
7.000,00 3,35
23.450,00
TOTAL GERAL: 58.625,00
Roadstour Fretamento e Turismo Ltda CNPJ nº 06.137.414/0001-43
Linha Descrição Cap. do Veículo
Unid.
Quant
P. Unit.
Total
8 Bairro Bocaina/ Calixto até Dom Viçoso
Mínimo 40 lugares
KM
11.000
4,10
45.100,00
9 Faculdade e Curso profissionalizante
fora do Município
Mínimo 40 lugares
KM 24.000, 3,90
93.600,00
TOTAL GERAL: 138.700,00
O valor global desta Licitação é estimado em R$ 452.275,00 (quatrocentos e
cinquenta e dois mil duzentos e setenta e
cinco reais).
Dom Viçoso, 29 de Janeiro de 2018.
PEDRO DE MOURA CAMPOS
Pregoeiro
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002 / 2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº
002 / 2018.
Acatando inteiramente o resultado
apresentado pelo Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de Dom Viçoso, MG, quanto ao
Processo de Licitação de nº 002/2018,
modalidade Pregão Presencial nº 002/2015
de 05 de janeiro de 2018, HOMOLOGO a
decisão do Pregoeiro.
Dom Viçoso, 05 de Fevereiro de 2018.
FRANCISCO ROSINEI PINTO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa
Serviço
de Educação.
Contrato nº: 014 / 2018
Data de Assinatura: 05 /02 /2018
Vigência: 05 / 02/ 2018 A 31/ 12/ 2018
Processo de Licitação nº: 002 / 2018
Modalidade e nº: Pregão Presencial 002
/ 2018
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e
8.666/93
Objeto Contratação de serviços no
transporte de alunos da Rede Municipal e
Estadual de Educação Básica e Educação
Superior do Município de Dom Viçoso para
o ano letivo de 2018.
Contratada: Antônio José Pereira de
Carvalho – MEI.
CNPJ 14.916.178/0001-91.
Valor Estimado
R$ 59.150,00 (Cinquenta e nove mil e cento e cinquenta
reais).
Unidade Administrativa: Serviço de
Educação.
Contrato nº: 015/ 2018
Data de Assinatura: 05 /02 /2018
Vigência: 05 / 02/ 2018 A 31/ 12/ 2018
Processo de Licitação nº: 002 / 2018
Modalidade e nº: Pregão Presencial 002
/ 2018
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e
8.666/93
Objeto Contratação de serviços no
transporte de alunos da Rede Municipal e
Estadual de Educação Básica e Educação
Superior do Município de Dom Viçoso para
o ano letivo de 2018.
Contratada: Jose Marcelo Costa Guerra – MEI.
CNPJ 19.466.839/0001-48.
Valor Estimado
R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais).
Unidade Administrativa: Serviço de
Educação.
Contrato nº: 016 / 2018
Data de Assinatura: 05 /02 /2018
Vigência: 05 / 02/ 2018 A 31/ 12/ 2018
Processo de Licitação nº: 002 / 2018
Modalidade e nº: Pregão Presencial 002
/ 2018
Fundamento Legal:Lei 10.520/02 e
8.666/93
Objeto Contratação de serviços no
transporte de alunos da Rede Municipal e
Estadual de Educação Básica e Educação
Superior do Município de Dom Viçoso para
o ano letivo de 2018.
Contratada: C. H. R. Turismo Ltda.

Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018

Atos e Gerais

CNPJ 02.775.169/0001-49
Valor Estimado
R$ 69.350,00 (sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta
reais).

Unidade Administrativa: Serviço de
Educação.
Contrato nº: 017 / 2018
Data de Assinatura: 05 /02 /2018
Vigência: 05 / 02/ 2018 A 31/ 12/ 2018
Processo de Licitação nº: 002 / 2018
Modalidade e nº: Pregão Presencial 002
/ 2018
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e
8.666/93
Objeto Contratação de serviços no
transporte de alunos da Rede Municipal e
Estadual de Educação Básica e Educação
Superior do Município de Dom Viçoso para
o ano letivo de 2018.
Contratada: EMC MOREIRA EIRELIME.
CNPJ 26.381.701/0001-01
Valor Estimado
R$ 82.350,00 (oitenta
e dois mil trezentos e cinquenta reais).
Unidade Administrativa: Serviço de
Educação.
Contrato nº: 018 / 2018
Data de Assinatura: 05 /02 /2018
Vigência: 05 / 02/ 2018 A 31/ 12/ 2018
Processo de Licitação nº: 002 / 2018
Modalidade e nº: Pregão Presencial 002
/ 2018
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e
8.666/93
Objeto Contratação de serviços no
transporte de alunos da Rede Municipal e
Estadual de Educação Básica e Educação
Superior do Município de Dom Viçoso para
o ano letivo de 2018.
Contratada: Anderson Augusto Andrade
12713110629.
CNPJ 26.927.237/0001-06
Valor Estimado: R$ 58.625,00 (cinquenta
e oito mil e seiscentos e vinte cinco reais).
Unidade Administrativa: Serviço de
Educação.
Contrato nº: 019 / 2018
Data de Assinatura: 05 /02 /2018
Vigência: 05 / 02/ 2018 A 31/ 12/ 2018
Processo de Licitação nº: 002 / 2018
Modalidade e nº: Pregão Presencial 002
/ 2018
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e
8.666/93
Objeto Contratação de serviços no
transporte de alunos da Rede Municipal e
Estadual de Educação Básica e Educação
Superior do Município de Dom Viçoso para
o ano letivo de 2018.
Contratada: Roadstour Fretamento e
Turismo Ltda.
CNPJ 06.137.414/0001-43.
Valor Estimado
R$ 138.700,00 (cento
e trinta e oito mil setecentos reais).
EXTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015 /
2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 005 / 2018.
O Pregoeiro Municipal, Sr. Pedro de
Moura Campos, referente ao Processo
de Licitação de n° 015/2018 - Modalidade
Pregão Presencial n° 005/2018, ADJUDICA
seu objeto para as seguintes Empresas
vencedoras e respectivos lotes: FJ Pneus
Ltda – ME, CNPJ 26.551.680/0001-25,
vencedora dos lotes 22,31,33,34,35,39 e
42, no valor total de R$ 145.620,00 (cento e
quarenta e cinco mil seiscentos e vinte reais);
Lubrimar Comercio de Pneumáticos Ltda,
CNPJ 08.377.090/0001-46, vencedora dos
lotes 20 e 24, no valor total de R$ 62.500,00
(sessenta e dois mil e quinhentos reais);
Almalu Comercio e Distribuidora de Pneus
Ltda. – EPP, CNPJ 24.757.400/0001-04,
vencedora dos lotes 6,9,13,14,16,19,32,40
e 43, no valor total de R$ 10.098,00 (dez
mil e noventa e oito reais); Giulia Tamborrino
Comercio Importação e Exportação EIRELI –
EPP, CNPJ 22.713.728/0001-01, vencedora
dos lotes 1,2,4,5,7,8,10,11,12,15,17,18,23,3
6, no valor total de R$ 38.914,00 (trinta e oito
mil novecentos e quatorze reais). Baviera
Comercio e Serviços EIRELI – EPP, CNPJ
28.037.591/0001-90, vencedora dos lotes
3,21,25,27,29,30,37 e 38, no valor total de
R$ 112.418,00 (cento e doze mil quatrocentos e dezoito reais); Andreia Aparecida De
Oliveira CPF:034.152.006-39 - ME, CNPJ
15.413.146/0001-36, vencedora dos lotes
26,28, e 41, no valor total de R$ 38.196,00
(trinta e oito mil cento e noventa e seis
reais). O valor global desta Licitação é de
R$ 407.746,00 (quatrocentos e sete mil
setecentos e quarenta seis reais).
Dom Viçoso, 06 de Fevereiro de 2018.
Pedro de Moura Campos
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015 /
2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 005 / 2018.
Acatando inteiramente o resultado apresentado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, MG, quanto ao Processo
de Licitação de nº 015 /2018, modalidade
Pregão Presencial nº 005/2018 de 17 de
janeiro de 2018, HOMOLOGO a decisão
do Pregoeiro.
Dom Viçoso, 07 de Fevereiro de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Unidades Administrativas: GabineteEducação/Saúde/Obras e Vias Públicas- /
Assist. Social
Ata de Registro de Preço nº: 001 / 2018
Data de Assinatura: 09 / 02 / 2018
Vigência: Doze meses.
Processo de Licitação nº: 015 / 2018
Modalidade e nº
Pregão Presencial
005 / 2018
Fundamento Legal Lei: 10.520/02 e
8.666/93
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus e câmaras de ar para os
veículos e maquinários da frota municipal e
conveniados.
CNPJ. Contratadas: 26.551.680/000125. FJ Pneus Ltda – ME: 08.377.090/000146. Lubrimar Comercio de Pneumáticos
Ltda
24.757.400/0001-04 Almalu Comercio e
Distribuidora de Pneus Ltda. – EPP.
22.713.728/0001-01 Giulia Tamborrino
Comercio Importação e Exportação EIRELI
– EPP.
28.037.591/0001-90 Baviera Comercio e
Serviços EIRELI – EPP.
15.413.146/0001-36 Andreia Aparecida
De Oliveira CPF:034.152.006-39 - ME
Valor Global: R$ 407.746,00 (quatrocentos e sete mil setecentos e quarenta
seis reais).

CLÁUDIO PENEDO SCARPA E OUTROS – GRANJA SANTA MARTA - CPF:
462.462.586-20, torna público que solicitou ao CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, através do processo nº 00316/2005, a LICENÇA
DE OPERAÇÃO, para a atividade de AVICULTURA DE POSTURA, situada à
Estrada do Jardim, S/Nº, no município de Itanhandu-MG.

O Carnaval é Revolução
popular!

O Carnaval é a nossa grande letargia, é a
nossa grande fuga da realidade dura a que
fomos obrigados a viver
Foto: Magnus Nascimento

São os ‘Cão’ da Redinha que invadem o mangue do Rio Potengi

Se olharmos bem
para o mundo e entendermos que o carnaval
é uma tradição milenar
e que o seu formato
anárquico vai muito
mais além desse período, e ao colocarmos o
nosso tão novo e quincentenário país nessa
régua cronológica carnavalesca, podemos
chegar à conclusão
que nenhum outro país
tem o Carnaval como
algo tão presente em
sua cultura e em seu
cotidiano como o Brasil.
Somos um dos últimos países do chamado ‘Novo Mundo’ a
abolir a escravidão e
a ter uma democracia
minimamente funcional, exploraram todas
as nossas riquezas
o quanto puderam,
dizimaram a maioria
de nossas raízes indígenas e de nossas
etnias que habitavam
o território brasileiro
antes da chegada dos
portugueses por estas
terras, destruímos o
épico sonho de um
socialismo utópico impetrado por Antônio
Conselheiro e o povo
de Canudos. Engolimos até hoje a sobrevivência do Coronelismo
e suas perversidades,
ainda não nos livramos
da cultura de exploração, de machismo,
racismo e preconceito da Casa Grande e
Senzala. Aguentamos
décadas de uma ditadura sanguinária e em
tempos de democracia
sofremos um Golpe
parlamentar.
E com tudo isso
conseguimos carnavalizar nossas vidas.
Carnavalizamos muito mais além dos 4
dias de folia momesca.
Transformamos nossas dores e sofrimentos em combustível
para o riso. Parece
que tantos golpes que
o povo brasileiro sofreu
e sofre ao longo da
sua história fez com
que aprendêssemos
a olhar para a vida
de outra forma, com
olhos cheios de glitter e
purpurina, com nosso

Vi e m o s a t r a v é s
desta nota informar
que os créditos da foto
de Capa da edição
n°1095, da Matéria

ar repleto de confetes e serpentinas, é
como se cada buzina
de carro fosse uma
nota de um trombone,
e que todas as buzinas
juntas fossem uma
grande Orquestra de
frevo.O cotidiano do
povo brasileiro é um
grande carnaval. É
como se vivêssemos
todos os 365 dias do
ano numa grande festa. O Carnaval é a
nossa grande letargia,
é a nossa grande fuga
da realidade dura a
que fomos obrigados
a viver. Pois, vivemos
a grande contradição
dialética e cotidiana da
dor e da festa.
O povo negro inventou a capoeira para
poder aprender a lutar,
transformou a palavra
Axé em um ritmo musical que ganhou o
país, fez do samba do
quintal da Tia Ciata o
ritmo mais popular do
Brasil. Os indígenas
vão as ruas com as
batidas dos pés no
chão, com o som dos
arcos e flechas dos
Cabocolinhos e que
se misturam bem ao
modo brasileiro com
as batidas africanas,
com a fanfarrice do
povo português. Criamos ritmos e maneiras
de carnavalizar nossa
vida o ano inteiro.
No Rio Grande
do Norte os blocos
carnavalescos mais
tradicionais não são
os dos ricos e dos pequeno-burgueses, são
os ‘Cão’ da Redinha
que invadem o mangue do Rio Potengi e
que ganham as ruas
do bairro-praia mais
popular de Natal. É
também o Bloco do
Mela-mela da cidade
de Macau, onde a cidade inteira se permite
melar-se de melaço de
cana, é o Bloco do Siri
que sai na Redinha a
mais de 30 anos com
muito frevo por suas
ruas. É a “Ala Ursa do
Poço de Santana” ou
o Bloco de Magão que
para não sucumbir em
meio aos paredões de
forró elétrico resolveu
colocar num trio elétri-

Errata

“Folião é cumprimentado de forma inusitada no carnaval de
São Lourenço”, seria
de Gislaine Vilela e

co sua banda de frevo
e Marchinhas pelas
ruas da cidade de Caicó. São as ‘Virgens’ de
Pirangi Praia que se
libertam de suas amarras heterossexuais e
machistas e se soltam
no Carnaval, ou pelo
menos deveriam.
São as ‘Kengas’ do
centro histórico de Natal que, diferente das
‘Virgens’ de Pirangi,
são os homossexuais
que buscam algum momento de protagonismo
em um dos países que
mais matam homossexuais no mundo. Essas
manifestações são tradições que resistem e
que nunca vão deixar
de sair às ruas, mesmo
que sejam abandonadas pelo poder público,
como diversas vezes
foram e que nunca deixaram de colocar o
bloca na rua.
No carnaval a administração das cidades
devem ser entregues
ao Rei Momo e a Rainha, simbolicamente
isso representa que vivemos em um período
onde o povo é quem
administra, ou melhor
é povo quem não administra, e que ao não
preocupar-se em administrar nada, acaba
por sua vez criando
um verdadeiro poder
paralelo de auto-organização. No verdadeiro
carnaval popular não
deveríamos identificar
diferença entre classes, não deveríamos
identificar orientações
sexuais e preconceitos
de gênero, todos deveriam manifestar-se
livremente sem qualquer olhar julgador,
quando o povo toma
conta dessa coisa toda
é como se vivêssemos
em quatro dias de uma
grande revolução popular, mas infelizmente
a rubra cor da luta,
do beijo e do batom
borrado vira cinzas na
quarta-feira, mas os
corações revolucionários continuam a pulsar
o vermelho da luta e da
revolução.
*Rodrigo Bico é
artista e produtor cultural

não de “Hospital São
Lourenço, como divulgado.
Sem mais.

Opinião

Caso “O outro lado do
paraíso”: para que serve
o coaching afinal?
Por Marcos Guglielmi
Essa semana foi marcada
pela polêmica envolvendo a
novela da TV Globo “O outro
lado do paraíso”. Para aqueles que não acompanham a
novela, a polemica ganhou
força nas redes sociais e notícias do país todo. Na trama
ficcional de Walcyr Carrasco,
a personagem Laura, interpretada pela atriz Bella Piero,
foi abusada durante a infância
pelo padrasto, o que gerou
na um trauma profundo que a
afeta, sobretudo, em momentos íntimos.
Buscando melhorar, ela foi
indicada a se consultar com
uma advogada especializada
em hipnose e coaching, e foi
aí que a polêmica começou.
O Conselho Federal de Psicologia se pronunciou através
de uma nota informando que
“uma abordagem equivocada
de traumas pode gerar consequências graves”. Para eles,
tratamentos desse tipo não
estão na alçada de um coach,
o que está correto, eu como
coach posso corroborar isso.
O CFP afirmou que esse
tipo de trauma, um problema
de saúde, demanda tratamento de profissionais de
psicologia, e em outros casos
de psiquiatria. A confusão vem
porque muitos não sabem o
que é o processo de coaching
e para que ele serve, gerando
ideias enganadas que muitas
vezes são reiteradas por maus
profissionais.
O coaching é o processo
pelo qual o cliente (chamado
de coachee) é apoiado por um
coach no seu desenvolvimento
comportamental, de suas competências e habilidades para
extrair seu máximo potencial e
alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. O processo
de coaching tem como foco
principal o atingimento de
metas, um trabalho que envolve o esforço de uma mente
saudável, e não debilitada por
um problema de saúde.
O processo de coaching
é variado em suas aplicações,
mas nesse tipo de caso um coach pode, no máximo, apoiar
as atividades que envolvem o
tratamento. Por exemplo, um
cliente em tratamento precisa
buscar e manter uma terapia
em grupo para tratar determinado transtorno. O coach pode
apoiá-lo e mantê-lo focado

nessa tarefa, mas nunca indicará nem fornecerá o tratamento.
A linha guia é o psicólogo.
A diferença entre o coach
e o psicólogo é muito grande.
O coach está mais focado em
apoiar o cliente a atingir metas,
como, por exemplo, alcançar
determinado cargo dentro da
sua carreira, melhorar o seu
tempo, alcançar um nível alto
de vendas, liderar melhor uma
equipe, atingir uma meta pessoal. Não sou psicólogo, mas
entendo que eles estão direcionados a tratar outro tipo de
problema, os ligados à saúde.
A situação da novela teve
muita repercussão. A emissora
se pronunciou afirmando que a
novela é “uma obra de ficção”,
o que é verdade, há certa liberdade criativa, mas em casos
como esse, principalmente
considerando o histórico de
produções semelhantes, mesmo a ficção ganha um peso de
responsabilidade sobre o que
dá a entender.
As novelas chegam ao
brasileiro mais distante, porém
muitas notícias e esclarecimentos não têm esse mesmo
alcance, então é preciso tomar
cuidado com o ruído gerado.
Apesar disso, meu papel aqui é
de esclarecer a minha profissão
e sua aplicabilidade, buscando
fazer a minha parte em instruir
e direcionar. O processo de coaching é um serviço relativamente novo, e é preciso que fiquem
claros os seus objetivos.
Ele é indicado para quem
precisa de apoio para alcançar
objetivos que exigem níveis
mais elevados de disciplina, envolvimento e foco. É importante
que quem procure um coach
verifique que tipos de resultados
seus clientes têm obtido com
o seu apoio. Também deve-se
checar se o coach está habilitado para prestar coaching no
nível que o cliente precisa.
Hoje há uma quantidade
enorme de pessoas oferecendo
este serviço devido à sua popularização. Há que se ter cautela
na contratação deste profissional, pois há muitos que não
estão preparados para entregar
aquilo que estão prometendo.
Desconfie, sobretudo quando
se promete algo que não é a
proposta da profissão.
**Marcos Guglielmi é empresário e sócio fundador da
ActionCOACH São Paulo.
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Segunda parcela do IPVA 2018 começa
a vencer nesta quinta-feira
Escala segue sempre com dois finais de placa
por dia, se encerrando em 21 de fevereiro

A segunda parcela do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2018 começa
a vencer nesta quinta-feira
(15/2) para veículos com
finais de placa 1 e 2. A
escala segue sempre com
dois finais de placa por
dia, até 21 de fevereiro.
O pagamento pode
ser feito diretamente nos
terminais de autoatendimento ou guichês dos
agentes arrecadadores
autorizados - Bradesco,
Mercantil do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB,
Banco Postal, Santander
e Sicoob -, bastando informar o número do Renavam do veículo.
Quem quiser, pode
emitir a guia de arrecadação do IPVA 2018, no site
da Secretaria de Estado
de Fazenda (www.fazenda.mg.gov.br), nas Repartições Fazendárias ou nas
Unidades de Atendimento

Integrado (UAI).
Mesmo quem não pagou a primeira parcela
deve quitar a segunda
na data estabelecida,
para não se submeter a
multa e juros. A parcela
em atraso pode ser paga
normalmente, nos agentes arrecadadores. Os
valores serão atualizados
automaticamente. Caso
opte por retirar a guia, o
pagamento deve ser feito
no mesmo dia da emissão, já que os juros são
calculados diariamente.
Vale lembrar que o seguro
DPVAT venceu junto da
primeira parcela do IPVA.
Multa e juros
O não pagamento do
IPVA nos prazos estabelecidos gera multa de 0,3%
ao dia (até o 30º dia), e de
20% após o 30º dia. Os
juros são calculados sobre
o valor do imposto ou das
parcelas, acrescido da
multa, pela taxa referencial do Sistema Especial

de Liquidação e Custodia
(Selic).
Destinação
Do valor arrecadado
com o IPVA, 40% vão para
o caixa único do Estado,
40% são repassados aos
municípios de licenciamento dos veículos e 20% são
destinados para o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização
dos Profissionais de Educação (Fundeb).
Taxa de Licenciamento
A Taxa de Renovação
do Licenciamento Anual de
Veículo (TRLAV), no valor
de R$ 92,66, vence no dia
2 de abril.
Desconto extra no
IPVA
O contribuinte que pagou em dia todos os débitos
relativos ao veículo em
2017 e pagar sem atrasos
os tributos de 2018 terá um
desconto extra no IPVA,
que será concedido a partir
de 2019. O benefício será

automático, de 3% sobre
o valor do imposto. Quem
se mantiver adimplente,
também terá direito a
esse benefício nos anos
seguintes.
Assim, quem fizer jus
ao benefício do “bom pagador” já terá seu imposto
lançado, automaticamente, com a redução de 3%
e, caso pague o tributo
à vista, terá mais 3% de
desconto, acumulando os
dois benefícios.
Como a regra vale
sempre para quem se
mantém adimplente por
dois exercícios consecutivos, o contribuinte
que, porventura, não se
enquadre nos critérios
levando em conta os
anos de 2017 e/ou 2018,
poderá fazer jus ao benefício nos próximos anos,
desde que passe a fazer
os pagamentos dos tributos relativos aos veículos
rigorosamente em dia.

Campanha da Fraternidade 2018 alerta
para extermínio da população jovem negra
Lançamento da Campanha da Fraternidade 2018 ocorreu
nesta quarta (14) na sede da CNBB, em Brasília

**Cristiane Sampaio/
Brasil de Fato
A Campanha da Fraternidade 2018, lançada
nesta quarta-feira (14), em
Brasília, traz à tona um dos
assuntos mais quentes do
debate público nacional. A
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB),
responsável pela campanha, escolheu o tema “Fraternidade e Superação da
Violência”.
De acordo com o presidente da entidade, cardeal
Sérgio da Rocha, a comunidade católica pretende
alertar a sociedade e as
autoridades para esse fenômeno social que leva à
morte de cerca de 60 mil
pessoas por ano no país.
O dado é do Ipea, Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada. Segundo o órgão,
o país tem apenas 3% da
população do planeta, mas
responde por 13% dos assassinatos do mundo.
“A violência, em suas
múltiplas faces, tem se
mostrado, cada vez mais
cruel e assustadora. A vida,
a dignidade das pessoas,
especialmente de grupos
sociais mais vulneráveis,
têm sido violadas continuamente, por isso sabemos
que esse assunto é urgente”, afirmou Sérgio da
Rocha.
Tradicionalmente, a
Campanha da Fraternidade funciona como um movimento de evangelização
que dialoga com a sociedade civil para debater temas
de grande ressonância
nacional.
Respeito
O secretário da Comissão Brasileira de Justiça e
Paz, Carlos Alves Moura,
afirmou que a superação
da violência passa pela promoção da solidariedade e
da tolerância. Ele ressaltou
a importância do respeito
às diferenças de cunho

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

político, religioso, social e
antropológico.
“Ela [ a campanha] vem
num momento muito oportuno porque vivemos num
ambiente de desrespeito
à pessoa humana, de não
reconhecimento da dignidade da pessoa. Isso faz
com que nos atropelemos
nos caminhos da vida”,
considera.
Desigualdade racial
Em sintonia com a luta
por justiça social, Moura
chamou a atenção também para o extermínio da
população jovem e negra,
a maior vítima da violência
no país. Ele mencionou, por
exemplo, o Mapa da Violência de 2016, que comparou
dados estatísticos de 2013
e 2014.
No período, houve queda de 26% no número de
pessoas brancas vítimas de
homicídio por arma de fogo,
ao mesmo tempo em que o
número de negros assassinados dessa forma cresceu
40%. Moura ressaltou que
as estatísticas refletem as
marcas da desigualdade
racial.
“[É uma] violência que
se assenta em muitas estruturas, que se assenta
em muitas posições, mas,
no fundo, ela está recheada
de um preconceito, de discriminação”, apontou.
Diante dos números, o
secretário-executivo assi-
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São Lourenço e Geral

nalou as raízes históricas do
preconceito e lembrou que
a abolição da escravatura
no Brasil é um processo
inacabado.
“Mesmo com a aprovação da Lei Áurea, em 1888,
em que a escravidão negra
passa a ser atividade proibida em território nacional, a
liberdade veio e não libertou,
não gerou protagonismo,
dignidade e libertação”, destacou.
Políticas públicas
O deputado Alessandro
Molon (Rede-RJ), coordenador da Frente Parlamentar
pela Prevenção da Violência
e Redução dos Homicídios,
reforçou que o combate ao
problema exige a soma de
esforços, com interlocução
entre atores políticos e sociais.
Ele também destacou
a necessidade de combater discursos políticos que
abordam a problemática da

violência sob uma ótica
superficial e ignoram a
complexidade do tema. Ele
defendeu a implementação
de políticas estruturantes,
como, por exemplo, de
prevenção do problema e
de educação, para frear a
engrenagem da violência.
“Soluções atraentes,
mas equivocadas, que prometem combater violência
com mais violência, só vão
gerar mais mortes no país.
Não é isso que nós queremos. Não é disso que o
Brasil precisa”, alertou.
Molon acrescentou que
este ano a Frente deve
apresentar uma série de
propostas relacionadas às
obrigações da administração pública para combater o problema. O grupo
reúne 198 parlamentares
federais de 25 partidos
diferentes.
*Edição: Mauro Ramo

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela
José Geraldo Lopes
Maximino Lopes da
Silva e sua esposa Maria Alves da Silva eram
pessoas muito queridas
em Campo Belo, onde
viviam.
Dedicavam-se a lavoura, pois a Fazenda da
Mata plantava cana de
açúcar para suprir o engenho que produzia boa
cachaça e rapadura. O
café não era uma grande
cultura, mas cafezais bem
cuidados davam-lhes um
bom lucro. O gado leiteiro
completava a fazenda.
Maximino era trabalhador incansável, tinha amor
a sua terra, era amigo de
todos e admirado por seu
caráter e honestidade. D.
Maria era a esposa que
o completava, mãe extremosa e dona de casa
perfeita.
Deus lhes dera 7 filhos:
Maximino José, Angelina,
José Geraldo, Nelson
Antônio, Odília Aparecida,
Irene Maria e Hilário.
José Geraldo, hoje biografado, por ser uma pessoa que contribuiu para o
progresso da cidade que
escolheu para viver, herdou os dotes morais do
velho pai: o trabalho é seu
maior compromisso; responde sempre “Presente”
quando é solicitado para
atender alguma obra social, é um patrão que sabe
exigir sem ser arrogante,
que é amigo dos que com
ele trabalham, que tem na
família a sua segurança, e
a Deus dedica sua vida.
É um homem simples
e bom. Chegou a São
Lourenço em 1986 e nesta
cidade comemorou seus
50 anos de idade, e por
coincidência ganhou um
grande presente: foi agraciado com o título de Cidadão Honorário da cidade.
José Geraldo nasceu
em 21 de abril de 1951,
em Campo Belo. Era o
terceiro filho de Maximino e Maria, foi recebido

com alegria pelos pais e
em pleno feriado “Dia de
Tiradentes”.
Teve uma infância feliz, como os irmãos.
José Geraldo foi matriculado no Grupo Escolar
José Monteiro para os
primeiros estudos.
Quando chegou a hora
de continuar os estudos,
seu pai comprou uma
casa em Campo Belo,
contratou uma senhora
e a ela entregou os filhos para estudarem sem
grandes sacrifícios, como
saíram todos os dias a pé
da fazenda, ida e volta.
Cumprindo os rígidos horários e obrigações.
Pouco tempo depois
nova mudança, foram
internos para um Colégio
de Santiago onde ficaram um ano. Os meninos
sentiram muito a falta
dos pais, principalmente
José Geraldo que não se
acostumou com o regime
do internato.
Retornam a Campo
Belo, onde estudaram
para prestar o exame de
admissão, exigido na época e matricularem-se na 5ª
série ginasial, no Colégio
Dom Cabral. José Geraldo
completou o 2º ginasial
e não quis mais estudar.
Procurou um emprego e
foi trabalhar numa tipografia. Aprendeu a lidar com
tipos e compunidores.
Nesta época seu pai
comprou uma linha de ônibus: Campo Belo a Belo
Horizonte, onde Geraldo
trabalhou como cobrador.
Mais tarde outra linha de
ônibus: Campo Belo a São
Paulo. José Geraldo tinha
um sonho: ser caminhoneiro, conhecer o Brasil
de norte a sul, vivenciar
novas culturas. E assim o
fez. E mais um momento
na sua vida: fazer entrega
de gasolina em caminhão
tanque. No início ia de
posto em posto de Três
Corações na Rodovia Fer-

não Dias e outro no trevo
de Oliveira.
Em 1970 fez o tiro de
guerra em Campo Belo.
Terminado seus deveres
com a Pátria volta a trabalhar.
Em 1972 um acidente
na estrada, o faz parar
por algum tempo. A perna
precisou de repouso por
ter sido fratura exposta.
O pai não quis que ele
continuasse na profissão
e, vendeu o caminhão.
Comprou fazenda em
Goiás no Município de
Mara Rosa. Plantava arroz que era o forte, e
uma lavoura variada com
banana, feijão, milho, etc.
Recriava-se gado também. Comprava bezerros
no desmame e fazia deles
gado de corte que vendia
no inverno em São Miguel
do Araguaia. No tempo
certo e peso adequado,
eram vendidos ao frigorífico para o abate.
Em 1976 casou-se
com sua prima Maria Nazaré Lopes, retornando
já casado para Goiás.
Nazaré passou a revezar
com a sogra, que também
era sua tia, as idas para
Goiás. Nasceram os filhos
Frederico e Haroldo.
Haroldo formou-se em
Alfenas, em Ciência da
Computação. Frederico
assumiu junto ao pai a
Empresa de Ônibus Circuito das Águas. Depois
de 5 anos em Goiás e 5
em Campo Belo. Em 1981
retornou a Campo Belo e
comprou mais uma linha
Campo Belo a Cristais
que durou até 1986.
Ainda nesse ano comprou a linha de Circular
São Lourenço e passou a
residir aqui. Hoje sua vida
se resume em orientar os
filhos, de vez em quando
visitar uma fazenda que
comprou em 1995, e a
rever o gado. É vovô coruja, ótimo pai e um marido
ideal.

Ressaca financeira: 5 dicas para sair
das dívidas após o Carnaval

Quando uma festa
acaba, fica a bagunça.
Assim também é na vida
financeira; o Carnaval
terminou e, agora, muitas pessoas percebem
a faxina financeira que
deverão fazer para colocar
as finanças em ordem.
Isso é reflexo da falta
de educação financeira
da população como um
todo, que, ao invés de se
planejar e prevenir esse
tipo de situação, tem que
remediar, correndo atrás
do prejuízo. Então, como
fazer essa reorganização?
É preciso ter então
consciência do erro e buscar educar-se financeiramente, mudando todo o
comportamento em relação à administração e ao
uso dos recursos financeiros. O primeiro passo
é fazer um diagnóstico
das finanças para saber
exatamente quais são os
seus ganhos e para onde
está indo cada centavo
do seu dinheiro. Somente
assim será possível estudar uma diminuição de
despesas ou até mesmo
a eliminação delas.
Depois disso, um pas-

so muito importante é
sonhar. Isso mesmo, relacionar quais são os seus
sonhos (de curto, médio
e longo prazo), afinal de
contas, são eles que nos
movem e não há sentido
fazer corte de gastos se
não for para redirecionar
esses valores para a realização de algo maior, seja
uma viagem, casa própria,
aposentadoria e/ou uma
reserva financeira para
imprevistos.
O problema é realmente grande no Brasil,
para se ter uma ideia, a
inadimplência do consumidor cresceu em 1,6%
em janeiro/2018, segundo
dados nacionais da Boa
Vista SCPC. Para aqueles que estão precisando
de orientações práticas,
desenvolvi algumas:
1- Fazer um diagnóstico de sua situação financeira. Na maioria dos
casos, cerca de 30% dos
gastos no lar são desnecessários. Veja como é
possível ter renda extra
apenas reduzindo custos;
2- Fazer um orçamento anual, considerando o
que irá pagar e receber

nos próximos 12 meses.
Baixe a planilha gratuitamente aqui: http://www.
dsop.com.br/downloadsarquivos/;
3- Comprar somente o
necessário. Adie os seus
desejos imediatos para
a realização de grandes
sonhos no futuro;
4- Não entrar no limite
do cheque especial e nem
se endividar no cartão de
crédito; os juros são muito
altos;
5- Ver quais itens que
possui em casa e usa pouco – ou não usa – e pode
vender. Eletrodomésticos,
aparelhos eletrônicos,
móveis e até mesmo roupas, sapatos e brinquedos
podem gerar renda extra
neste período.
*Reinaldo Domingos
está a frente do canal Dinheiro à Vista. É Doutor
em Educação Financeira,
presidente da Associação
Brasileira de Educadores
Financeiros (Abefin – www.
abefin.org.br) e da DSOP
Educação Financeira (www.
dsop.com.br). Autor de diversos livros sobre o tema,
como o best-seller Terapia
Financeira.
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Gerais

Produtores rurais ganham destaque durante
Fóruns Regionais de Governo

RECEITA
MODO DE PREPARO

Sistemas de meio ambiente, agricultura e desenvolvimento agrário
prestaram diversos serviços ao homem do campo

Os sistemas de meio ambiente, de agricultura e desenvolvimento agrário do
Governo de Minas Gerais
participaram ativamente do
circuito dos Fóruns Regionais
em 2017. As ações desenvolvidas pelas equipes técnicas
nos territórios levaram em
consideração as especificidades de cada região, incluindo
prestação de serviço para os
produtores rurais, prefeituras,
empreendedores e o público
em geral.
Segundo o secretário de
Estado do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira, por
conta dos Fóruns Regionais,
a secretaria estreitou mais as
relações com os municípios e
teve a oportunidade de divulgar os serviços prestados pelo
sistema de meio ambiente em
Minas Gerais. “Também aproveitamos para divulgar nossas
entregas, além de receber as
principais demandas da população”, ressalta o secretário.
A interlocução com as
prefeituras durante os Fóruns,
de acordo com a Semad, foi
fundamental para esclarecer
a regulamentação do decreto
46.937/17. Pelo decreto, o Estado poderá delegar aos municípios a competência para
promover o licenciamento e
a fiscalização ambiental de
atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente
poluidores.
Também foram distribuídos
materiais com orientações sobre prevenção de incêndios, a
respeito da piracema, fauna,
queima controlada no entorno
de unidades de conservação,
regularização, fiscalização
ambiental e destinação adequada de resíduos sólidos.
Proteção de nascentes
Nos encontros dos Fóruns,
foram distribuídas 7,6 mil mudas e sementes de plantas
nativas para proprietários e
posseiros de imóveis rurais e
prefeituras. Entre as espécies
estão aroeira salsa, calistemo,
flamboyant mirim, ipê amarelo, ipê branco, ipê mirim,
ipê roxo, magnólia, murta,
oiti, pau ferro, quaresmeira e
saboneteira.
A distribuição de mudas faz
parte do programa do Instituto
Estadual de Florestas (IEF)
para proteção e recuperação
de nascentes e áreas degradadas, assim como a arborização rural e urbana.
Outra atividade para os
proprietários de imóveis rurais
foi a divulgação da retomada do pagamento do Bolsa
Verde. O Governo do Estado
pagou, no período de 2015 a
2017, cerca de R$18 milhões
a 1.253 beneficiários do programa em todo o estado.
Esses beneficiários têm o
compromisso de conservar
uma área de vegetação nativa
de aproximadamente 52 mil
hectares. O Bolsa Verde é
executado pelo IEF. O instituto
ainda divulgou o projeto ASA,
com cadastro de áreas de soltura de animais silvestres.
Já os técnicos do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas
(Igam) tiraram dúvidas sobre o
sistema online para cadastro
de pequenos usos de água. O
projeto tem a meta de beneficiar, por ano, cerca de 30 mil

produtores rurais, que passarão a ter acesso ao cadastro
e à regularização de forma
eletrônica e gratuita.
Agricultura e pecuária
Os produtores rurais, pecuaristas, agricultores familiares, sindicatos rurais e
associações do setor ainda
tiveram à disposição diversos
serviços do sistema estadual
de agricultura.
As ações da Empresa de
Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais (Epamig) atraíram um público de 7,5 mil
pessoas. O plantão técnico
divulgou as tecnologias para
o setor agrícola e, em alguns
territórios, houve degustação
de alimentos de soja, resultado de tecnologia desenvolvida pela empresa, como parte
do programa Interatividade,
Ciência, Tecnologia e Cidadania.
Durante os Fóruns, cerca
de 300 agricultores familiares participaram das feiras
organizadas pela Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG). A
empresa também detalhou as
políticas públicas do Estado
para os produtores familiares
como as linhas de crédito,
investimento e custeio para
fornecimento de alimentos
para a merenda escolar.
Os agricultores tiveram a
oportunidade de saber mais
sobre o Portal do Produtor,
lançado pelo Instituto Mineiro
de Agricultura (IMA), e aprender a fazer o cadastro.
Produtor rural destaque
A Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) entregou
o certificado “Produtor Rural
Destaque” a 600 produtores.
“É uma maneira de a gente
homenagear o homem do
campo, quem produz, quem
realmente faz da agricultura,
da agropecuária, a força
econômica de Minas Gerais”,
afirmou Pedro Leitão, titular
da pasta.
Para Leitão, os Fóruns
Regionais permitem um intercâmbio com os órgãos e empresas do sistema estadual
da agricultura na região, com
os gestores públicos locais,
além de ser um espaço de
articulação de ações direcionadas para cada território.
“Em todos os Fóruns, a
gente aproveitou para conhecer e escutar os produtores
da região e também para
visitar a Emater local e o IMA
local. Acho que o Governo
acertou nessa estratégia. O
estado é grande, do tamanho da França, e precisa de
políticas descentralizadas.
Os Fóruns Regionais nos
dão essa oportunidade de
conhecer cada região com
sua característica”, concluiu
o secretário da Seapa.
Desenvolvimento agrário
As equipes da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda) participaram de todos os encontros
dos Fóruns Regionais com
uma extensa programação,
que reuniu 650 pessoas entre
produtores rurais e gestores
públicos dos municípios. As
palestras, rodas de conversa,
oficinas e capacitações foram

as atividades que mais se
destacaram.
Os temas foram diversificados e levaram em conta
a vocação produtiva de cada
território. Entre os exemplos
estão: políticas públicas para
o desenvolvimento agrário no
Noroeste de Minas; instituição
da Zona da Mata como polo
agroecológico e de produção
orgânica; pesca na agricultura
familiar, desafios e perspectivas; capacitação sobre o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); oficina sobre
agricultura urbana e agroecológica; e cooperativismo, o
que é e como começar.
No estande, técnicos da
Seda esclareceram dúvidas
em relação ao programa kit’s
feira como o primeiro procedimento, quem pode solicitar
e receber o kit. O público
também buscou informações
sobre o processo de regularização fundiária e outros
meios de acesso à terra.
Diversas solicitações foram registradas. Uma das
demandas foi a de cursos
de capacitação para que os
pequenos e novos produtores
rurais possam melhorar de
forma quantitativa e qualitativa a produção.
O secretário adjunto da
Seda, Alexandre Chumbinho,
avaliou como fundamental a
presença da secretaria nos
Fóruns Regionais de Governo
para divulgação de ações,
recebimento de demandas e
realização de entregas.
“Nossa participação nos
Fóruns é bem positiva. Ao
lado do governador Fernando
Pimentel, fizemos entregas
de equipamentos para o fortalecimento da agricultura
familiar nas regiões, realizamos palestras e oficinas,
além de prestar atendimento
à população dos municípios.
Seguimos à risca a orientação
do nosso governador de sair
dos gabinetes, do ar condicionado, e ir até aonde o povo
está”, afirmou Chumbinho.
Entregas
O secretário citou as principais entregas feitas pelo
Governo do Estado durante
o circuito dos Fóruns Regionais, atendendo demanda
das áreas de agricultura e
desenvolvimento agrário. No
Território Triângulo Norte,
sete veículos, com investimentos de R$ 271 mil, foram
entregues aos municípios de
Grupiara, Ipiaçu, Guimarânia,
Ituiutaba, Monte Alegre de

Minas, Douradoquara e Água
Comprida.
Agricultores familiares foram beneficiados com a entrega das salas de prova do
café para os municípios Poço
Fundo, Vieiras e Campo do
Meio (Território Sul) e Pium-í,
Nova Resende e Guapé (Sudoeste). Cada sala contém
balança eletrônica, bandeja
para classificação e amostra
de grãos, computador, conjunto de peneiras para grãos
de café e descascador de
café, entre outros itens. O
objetivo é ampliar a comercialização do café, agregando
valor à produção.
Em Nanuque, no território Mucuri, foi assinado um
despacho governamental
para criação de um Grupo
Executivo Permanente, que
visa fomentar a agroecologia
na região. O objetivo é definir
estratégias de transição dos
métodos produtivos tradicionais para os de sustentabilidade socioeconômica e
ambiental, beneficiando os
29 municípios que compõem
o território.
A medida atende demanda da primeira rodada dos
Fóruns Regionais. O grupo será criado pela Seda e
contará com representantes
da Emater-MG, IMA, IEF e
Universidade Federal dos
Vales Jequitinhonha e Mucuri
(Ufvjm).
Serviços:
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Agrário
(Seda)
*Para informações sobre
o programa Kits Feira: (31)
3915-0370
*Para informações sobre
capacitação em agroecologia:
(31) 3915-9645
*Ou acesse o site: www.
agrario.mg.gov.br
Secretaria de Estado de
Agricultura e Abastecimento
(Seapa)
*Informações sobre os
programas e acesso ao canal
de atendimento ao cidadão no
site: www.agricultura.mg.gov.
br
*Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)
*Agendamento e informações sobre serviços prestados pelas Superintendências
Regionais de Meio Ambiente
– disque 155
*Outras informações no
site: www.meioambiente.
mg.gov.br

Ovos em conserva
•30 minutos
•6 porções
Os ovos em conserva são um
aperitivo tradicional nos bares,
porque são bem fáceis de fazer
e simplesmente deliciosos. Todo
mundo adora tirar o gostinho.
INGREDIENTES
6 ovos
1 xícara de vinagre
3/4 de xícara de água
3/4 de xícara de açúcar
1/4 de cebola em rodelas
2 cravos
1 colher de chá de sementes de
mostarda
1 colher de chá de sementes
de coentro
1 colher de chá de cominho
1 colher de chá de pimenta
branca moída
3 grãos de pimenta do reino
Ver mais ingredientes

Uma maneira bem fácil de cozinhar os ovos pra fazer em conserva é colocando os mesmos
em uma panela com água no fogo
e quando ela começar a ferver
tirar a panela do fogo, tampar
e deixar que os ovos cozinhem
durante 12 minutos. Depois é só
tirá-los da panela, deixar esfriar
e descascar.
Enquanto os ovos esfriar, aproveite pra preparar o líquido pra
conserva, que é o que vai dar
sabor aos ovos. Em uma vasilha
coloque o vinagre, a água, o
açúcar, a cebola e as especiarias e deixe ferver durante 5
minutos até p açúcar dissolver
completamente e a cebola ficar
transparente.
Coloque os ovos cozidos e descascados em um frasco de vidro
hermético e derrame a mistura
dentro. Feche bem e coloque na
geladeira. Esperes umas horas
e já pode servir esses deliciosos
ovos em conserva. Vai ser o
maior sucesso!
Nota:
Os ovos em conserva podem se
manter durante várias semanas
na geladeira em um frasco fechado hermeticamente e cobertos de
líquido. Quanto mais tempo, mais
saborosos eles ficam.

PIADA
Chegando Bêbado Em
Casa
Um homem chega bêbado em casa, a sua
mulher nervosa pergunta:
- Você bebeu de novo?
- Claro que não, filhão!
Encontrando Dinheiro

Dois homens estavam
andando pela rua, quando de repente encontraram 50 reais.
O primeiro diz:
- Vamos comprar 45 reais de cachaça e 5 reais
de pães.
O segundo diz:
- Você é louco? Pra quê
isso tudo de pão?

CRUZADAS

