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Abertas inscrições dos Jogos do Interior de 
Minas (JIMI) 2018

Municípios podem se inscrever até 21 de março
Municípios, equipes e 

atletas que desejarem par-
ticipar da edição 2018 dos 
Jogos do Interior de Minas 
(JIMI)  já podem se inscre-
ver. O JIMI é um programa 
da Secretaria de Estado de 
Esportes (Seesp) realizado 
desde 1985 que, em 2017, 
voltou ao seu formato ori-
ginal, com participantes 
exclusivamente do interior, 
após cinco edições contan-
do com equipes e atletas 
da capital.

Os Jogos têm por fi-
nalidades possibilitar aos 
gestores regionais a parti-
cipação e organização de 
competições, desenvolver o 
intercâmbio esportivo entre 
os municípios mineiros, 
oferecer ao público minei-
ro uma opção de lazer e 
entretenimento, exaltar a 
prática desportiva como 
instrumento imprescindível 
para a formação do cidadão 
e incentivar o surgimento de 
novos valores esportivos 
nos municípios do interior 
do estado.

Em 2018, os Jogos 

Até o dia 25 de feve-
reiro, estudantes matri-
culados no Ensino Mé-
dio Regular nas redes 
pública estadual, federal 
e municipal podem se 
inscrever para participar 
do processo seletivo dos 
cursos técnicos gratuitos 
do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - 
PRONATEC, por meio 
da ação Mediotec. 

São ofertadas 825 
vagas nas modalidades 
a distância e presencial 

nos municípios de Belo 
Horizonte, Bocaiúvas, 
Cataguases, Extrema, 
Guaxupé, Ituiutaba, Ja-
íba e Pouso Alegre. O 
candidato poderá reali-
zar apenas uma inscri-
ção, devendo escolher o 
município, a unidade de 
ensino, o curso e o turno 
de seu interesse.   

Os interessados de-
vem se inscrever por 
meio de formulário ele-
trônico disponível nes-
te LINK:https://goo.gl/
GbHWv2

acontecem em três etapas. 
Nas fases Microrregional 
e Regional acontecem as 
disputas das modalidades 
coletivas – basquete, futsal, 
handebol e vôlei –, nos nai-
pes masculino e feminino.

Já a terceira etapa, a 
Estadual, além dos espor-
tes coletivos, conta também 
com as modalidades indivi-
duais convencionais: atle-
tismo, ciclismo, natação, 
judô, karatê, taekwondo, 
tênis de mesa e xadrez.

Os esportes paralímpi-
cos – atletismo, natação e 
tênis de mesa, bocha e bas-
quete em cadeira de rodas 
–, assim como badminton e 
peteca convencionais, têm 
sua realização condiciona-
da ao número de inscrições 
e análise técnica.

O futsal de surdos mas-
culino e feminino segue no 
programa do JIMI como 
modalidade exibição.

As inscrições para o 
JIMI 2018 podem ser re-
alizadas via Sistema de 
Informação dos Jogos, que 
pode ser acessado pelo en-

dereço www.jimi.esportes.
mg.gov.br. No site, estão 
disponíveis para consul-
ta o regulamento geral e 
regulamentos específicos 
das modalidades coletivas 
com mais informações so-
bre a competição, além do 
cronograma de execução 
completo do evento.

Os primeiros passos a 
serem dados pelas cidades 
que quiserem ter equipes 
no JIMI são o cadastro de 
um representante municipal 
no Sistema de Informação 
dos Jogos e a inserção, 
até o dia 21 de março, do 
ofício assinado pelo prefeito 
formalizando o interesse 
em participar dos Jogos. O 
formulário para assinatura 
estará disponível no site 
após cadastro do represen-
tante municipal.

Após o recebimento do 
documento pela organiza-
ção do JIMI, o sistema será 
então liberado, até o dia 26 
de março, para a inscrição 
das equipes, representan-
tes municipais, treinadores, 
auxiliares técnicos e nú-

mero mínimo de atletas de 
cada modalidade, conforme 
regulamento, para a Etapa 
Microrregional.

As inscrições de atletas 
de modalidades individuais 
e paralímpicas poderão ser 
feitas de 18 de junho a 17 
de agosto.

A Etapa Microrregional 
acontece em oito cidades-
sede, em duas datas: de 28 
de abril a 2 de maio, e de 30 
de maio a 3 de junho. A fase 
Regional será executada 

entre 27 e 29 de julho em 
quatro sedes. Já a Etapa 
Estadual tem a realização 
das modalidades individu-
ais e paralímpicas prevista 
para o período de 7 a 9 de 
setembro, e das modalida-
des coletivas de 12 a 16 de 
outubro.  Os municípios-
sede serão divulgados nas 
próximas semanas.

Mais informações estão 
disponíveis no site www.
jimi.esportes.mg.gov.br.

    A última edição de 
três das quatro princi-
pais revistas semanais 
brasileiras, Veja, Época 
e IstoÉ, exibem uma in-
teressante coincidência 
nas capas, tomadas por 
uma propaganda do go-
verno federal em defesa 
da reforma da Previdên-
cia. A econômica Istoé 
Dinheiro também foi às 
bancas com a capa pu-
blicitária.
    O anúncio mostra a 
logomarca do governo 
federal e traz um aviso 
de que se trata de uma 
sobrecapa publicitária, 
mas páginas nas re-
des sociais que criticam 
a cobertura da mídia 
não pouparam a incrí-
vel “coincidência”. No 
anúncio, a foto de um 
menino e o texto “Refor-
ma da Previdência hoje 
para ele se aposentar 
amanhã”.
   No Facebook, a pá-
gina Caneta Desmani-
puladora, que tem 255 
mil seguidores, fez sua 
postagem na tarde de 
domingo 18. Vinte horas 
depois eram 5,2 mil rea-

ções e 4,7 mil comparti-
lhamentos.
  Essa foi apenas mais 
uma investida publicitá-
ria do governo federal 
em defesa da reforma 
da Previdência. Desde 
meados de 2017 são 
frequentes as inserções, 
especialmente na TV 
aberta, com mensagens 
a favor da reforma.
   Não bastasse, o pró-
prio presidente Michel 
Temer participou de uma 
espécie de maratona de 
entrevistas para abor-
dar o assunto. Entre 
os entrevistados, Silvio 
Santos e Ratinho, am-
bos do SBT. O ministro 
da Fazenda, Henrique 
Meirelles, também con-
cedeu entrevistas sobre 
a necessidade da re-
forma.
   No caso de Sílvio 
Santos, uma brincadei-
ra de Temer saiu pela 
culatra e virou símbolo 
dos gastos do governo 
para aprovar uma refor-
ma rejeitada por quase 
100% dos brasileiros: 
o emedebista entregou 
uma nota de 50 reais 

ao apresentador após 
este fazer uma defesa 
enfática das mudanças 
na aposentadoria.
   No ano passado, o 
governo destinou 170 
milhões para despesas 
com comunicação no Or-
çamento. Entre janeiro e 
junho, havia executado 
100 milhões, incluídos 
os anúncios em defesa 
da reforma da Previ-
dência. De acordo com 
informações veiculadas 
em dezembro, à época a 
equipe de comunicação 
do Planalto planejava 
outros 72 milhões nos 
últimos dias para tentar 
diminuir a resistência da 
opinião pública e reduzir 
o temor de sua base de 
enfrentar as urnas no 
ano que vem.
  Sobre os custos da 
nova ação publicitária, 
não é possível estimar 
o preço. Os veículos de 
comunicação têm tabe-
las para seus espaços 
publicitários, mas elas 
nunca são levadas ao pé 
da letra. Os anunciantes 
costumam obter des-
contos, mas o governo 

tende a aceitar redu-
ções menores no valor 
do que o setor privado. 
Neste caso, por se tratar 
de um formato inusual, 
quase nunca usado pe-

los veículos, as nego-
ciações provavelmente 
ocorreram caso a caso e 
envolveram valores tam-
bém incomuns para os 
padrões do mercado.

As 3  revistas do país apresentam a mesma capa

Foto: Vitória Damasceno
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Congresso suspende reforma da 
Previdência, e proposta é excluída 

da pauta em 2018

O presidente do Con-
gresso Nacional, Eunício 
Oliveira (MDB-CE), de-
terminou nesta segunda-
feira (19) à Mesa Diretora 
da Casa que suspenda a 
tramitação de todas as 
propostas de emenda à 
Constituição (PEC) en-
quanto vigorar o decreto 
de intervenção federal 
no Rio de Janeiro, pre-
visto até dezembro. A 
suspensão atinge em 
cheio a reforma da Previ-
dência, que é uma PEC. 
Estima-se que a medida 
paralisará, ao todo, qua-
se 190 propostas que 
estavam em andamento 
nas duas Casas, entre 
elas, a que prevê o fim 
do foro privilegiado para 
parlamentares e diversas 
outras autoridades.

Eunício também des-
cartou a possibilidade 
de o Congresso sustar o 
decreto para que a Câ-
mara e o Senado votem 
a reforma da Previdência. 
Na prática, a decisão de 
Eunício joga por terra as 
pretensões do Palácio do 
Planalto de votar a refor-
ma ainda em fevereiro. 
Essa era a data-limite 
definida também pelo 
presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Após participar da 
reunião dos Conselhos 
de Defesa Nacional e da 
República, no Palácio da 
Alvorada, o presidente do 
Congresso declarou que 
obedecerá a legislação 
que impede os parla-
mentares de aprovarem 
emendas constitucionais, 
inclusive a da reforma da 
Previdência.

“Nenhuma PEC tra-

mitará, não precisa a 
oposição entrar com 
pedido de liminar, abso-
lutamente nada, porque 
nenhuma PEC trami-
tará. O mandamento 
constitucional no Artigo 
60, item 1º, determina 
que, em estado de sítio, 
em estado de defesa ou 
em intervenção, nenhu-
ma PEC poderá tramitar, 
portanto não haverá mu-
dança na Constituição”, 
ressaltou Eunício.

Sem suspensão
O presidente do Se-

nado disse que o pre-
sidente Michel Temer, 
por ser um constitucio-
nalista, concordou com 
a suspensão de todas 
as PECs. Segundo ele, 
Temer não poderia se 
opor ao que determina a 
Constituição. Após assi-
nar o decreto, na última 
sexta-feira (16), o pre-
sidente chegou a dizer 
que poderia suspender 
sua decisão para que 
o Congresso votasse a 
reforma da Previdência 
assim que fossem al-
cançados na Câmara os 
308 votos necessários 
para a aprovação da 
proposta.

“Não há previsão 
constitucional de sus-
pensão de decreto. Ele 
pode a qualquer momen-
to suspender o decreto, 
mas como? Extinguindo 
a intervenção no Rio 
de Janeiro. Se for pra 
fazer uma intervenção, 
chamar todos nós, fazer 
a intervenção e daqui a 
cinco dias dizer que foi 
um equívoco porque 
precisa votar matéria A 
ou matéria B, não teria 

sentido ter feito a inter-
venção”, argumentou 
Eunício.

Conveniência
O presidente do Se-

nado sinalizou ainda que, 
politicamente, não seria 
possível revogar o decre-
to e assinar outro em se-
guida a fim de beneficiar 
a aprovação de qualquer 
matéria no Congresso. 
“Nem o presidente Te-
mer nem ninguém fará 
com que o presidente do 
Senado e do Congresso 
Nacional mude a posição 
por conveniência. (…) Se 
ele revogar [o decreto] , 
extingue-se a interven-
ção no estado do Rio de 
Janeiro automaticamen-
te. Aí para fazer uma 
nova intervenção eu não 
sei se teria aí a condição 
política de se fazer, teria 
que fazer todo o trâmite 
novamente. Então, o que 
a sociedade ia dizer, o 
que iriamos dizer no Con-
selho? Que não havia a 
necessidade da interven-
ção. E ela é necessária”, 
completou.

Eunício afirmou que 
vai pautar o decreto de 
intervenção na seguran-
ça do Rio no dia seguin-
te ao da aprovação na 
Câmara. A previsão é 
que os deputados apro-
vem o texto entre hoje e 
amanhã. O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, 
disse que não aceitará 
que o texto relatado pela 
deputada Laura Car-
neiro (MDB-RJ) sofra 
alterações por meio de 
emendas.

*Com informações da 
Agência Brasil

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim

AVISO DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO N° 09/2018, PRE-

GÃO PRESENCIAL N° 08/2018. 
Objeto: Contratação de empresa 
especializada em eventos para a 
realização da XIII Exposição Agro-
pecuária e XIV Festa Country de 
BOM JARDIM DE MINAS, conforme 
condições e especificações contidas 

no Edital. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 08 de março 
de 2018, Horário: 09:00 horas para 
credenciamento e após, abertura dos 
envelopes. Informações (032) 3292-
1601. E-mail: licitacao@bomjardim-
deminas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo 
Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de 
Minas- MG, 20.02.2018.

Opinião

Por Gregório Duvivier
Viva a intervenção 

militar! Chegamos a tal 
ponto que só o Exército 
vai pôr fim à rouba-
lheira. Só não entendi 
por que ela começou 
no morro do Rio de 
Janeiro.

Em Brasília, um terço 
dos congressistas está 
às voltas com a Justiça. 
De todas as favelas do 
Rio, nenhuma tem uma 
porcentagem tão grande 
de criminosos quanto o 
Congresso. Não somente 
em quantidade, mas em 
qualidade: duvido que a 
quantia total de furtos no 
Rio seja maior que a ver-
ba encontrada no aparta-
mento de Geddel.

“Sim, mas o proble-
ma do Rio é o tráfico de 
drogas.” Se o problema 
fosse exclusivamente 
esse, também deveriam 
começar por Brasília. 
Nenhuma favela do 
Rio jamais esconderá 
tanta cocaína quanto 
ohelicóptero daquele 
senador do PSDB.

Há quem diga que 
a intervenção no Rio 
se dá por causa de um 
clamor popular. Pes-
quisa feita em 24h pelo 
governo federal afirma 
que 83% da população 
carioca é favorável à 
intervenção, noticiou o 
“Globo”. Ora, se Temer 
se importasse, de fato, 
com o clamor popular, 
se retiraria imediata-
mente do cargo. Es-
panta que o presiden-
te menos popular da 
história ainda esteja 
interessado em saber o 
que o povo pensa. Se a 
população for consulta-
da, fica muito claro que 
a metástase a que ele 
se refere tem nome e 
sobrenome: o seu.

Depois, resta saber 

se algum favelado foi 
ouvido nessa pesqui-
sa. Acho que não se 
encaixam na categoria 
“cidadãos” nem “cario-
cas”. Vale lembrar que 
até o IBGE, um instituto 
muito mais sério que o 
governo Temer, ainda 
sustenta que a Rocinha 
tem 69 mil habitantes, 
enquanto a Light regis-
tra 120 mil e a Asso-
ciação de Moradores 
estima em 200 mil. Se 
nem o censo subiu a 
favela, pode ter certeza 
de que Temer fez essa 
pesquisa que nem as 
plásticas da sua cara: a 
toque de caixa, pagan-
do pra algum amigo.

A estratégia é ba-
tida. Assim como nas 
guerras americanas “ao 
terror”, o governo inven-
ta um adversário para 
unir a população. No 
caso dos americanos, 
escolhe-se um inimigo 
externo, de preferência 
bem longe, pro sangue 
não respingar. O Bra-
sil não faz cerimônia: 
escolhe os iraquianos 
aqui mesmo, pela ren-
da e cor de pele. Temos 
a sorte de ter uma par-
cela sub-humana da 
nossa própria popula-
ção, de quem a morte 
não comove muito. Em 
tempos de crise, isso 
ainda gera economia 
em passagens aéreas.

Enquanto isso, o ini-
migo em comum conti-
nua sentado na cadeira 
presidencial. Já que Te-
mer tá interessado em 
ganhar popularidade, 
fica a dica: seu desa-
parecimento é mais po-
pular do que qualquer 
intervenção.

*Gregorio Duvivier é ator 
e escritor. Também é um dos 
criadores do portal de humor 
Porta dos Fundos.

Nenhuma favela é tão 
criminosa quanto o 

Congresso

Eunicio descarta a suspensão de decreto para votar reforma da Previdência

Foto: Agência Estado/Divulgação

Cemig orienta consumidores sobre 
como reduzir o consumo de energia 

elétrica nos dias quentes de verão
Mudança simples de hábitos podem fazer a fatura ficar 

mais barata, sem perda do conforto do ambiente
O verão é a estação 

mais quente do ano e, 
por isso, os ventilado-
res, climatizadores de 
ar e aparelhos de ar 
condicionado são mais 
demandados. Por isso, a 
Cemig separou algumas 
dicas para que a utiliza-
ção desses aparelhos 
não aumente significa-
tivamente o valor das 
contas de energia.

O ventilador é o apa-
relho mais popular en-
tre as alternativas para 
amenizar o calor, por 
possuir um preço de 
compra mais acessível 
e menor potência. Se-
gundo o engenheiro de 
soluções energéticas da 
Cemig, apesar de gastar 
menos energia, o consu-
midor deve ficar atento 
ao tempo de utilização 
do ventilador.

De acordo com o 

engenheiro, o climati-
zador de ar ventila e  
umidifica o ambiente, 
por isso sua utilização 
não é recomendada 
em locais que já são 
úmidos. 

Sobre o ar condi-
cionado, o especialista 
explica que o aparelho, 
mesmo os mais moder-
nos e eficientes, tem 
potência elevada. Ele 
recomenda atenção ao 
tempo de utilização e 
que o consumidor com-
pre, preferencialmente, 
o equipamento com 
o selo Procel ou com 
a etiqueta do Inmetro 
com a letra “A” – os 
mais eficientes.

Confira outras dicas:
- instale o ar condicio-

nado em local alto, com 
boa circulação de ar, e 
protegido da luz solar;

- utilize a função sleep, 

que eleva a temperatura 
automaticamente de hora 
em hora durante as horas 
de sono. Isso mantém o 
conforto do ambiente e 
reduz o consumo;

- mantenha o filtro do 
ar condicionado limpo;

- não selecione tem-
peratura muito baixa no 
ar condicionado. Quanto 
maior for a diferença en-
tre a temperatura den-
tro e fora do ambiente, 
maior será o consumo 
de energia;

- mantenha o ambien-
te fechado para evitar a 
entrada de ar quente;

- sempre desligue os 
equipamentos quando 
não estiverem sendo 
utilizados.          

Mais dicas de eco-
nomia e uso racional de 
energia elétrica podem 
ser conferidas no site 
da Cemig.

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE 
RATIFICAÇÃO

 Com vista ao relatório da comis-
são de licitação e de acordo com os 
critérios e condições exigidos no Edi-
tal e Anexos, torno pública a ratifica-
ção do credenciamento dos médicos 
e clínicas a seguir descritos:

Jeancarlo Perdigão Barbosa, 
Lauro Gomes de Macedo, Karina 
Aparecida Toledo de Lima, Vinícius 
Rivelli da Fonseca, Vinícius Mara-
nha Chaves Nascimento, Linamar 
Salomé Sant’Ana Machado e Natália 
Virgínia de Oliveira Ambrósio.

Fundamentação Legal: Art. 25 
da Lei Federal nº 8.666/93 e ul-
teriores alterações e processo de 
Licitação nº 014/2018, Credencia-
mento 001/2018, inexigibilidade nº 
002/2018. Andrelândia, 20/02/2018

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

CREDENCIAMENTO
A autoridade superior competente, 

Francisco Carlos Rivelli, Prefeito 
Municipal, no exercício de suas 
atribuições legais, torna público a 
ratificação do Credenciamento para 
Contratação de prestação de servi-
ços de exames laboratoriais para os 
PSFs pelo laboratório Centro de Aná-
lises Clínicas Unilab Diagnóstica Ltda 
- ME, de acordo com as condições 
e especificações contidas no Pedido 
de Contratação, com respaldo legal 
no art. 25 caput da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações, con-
forme Credenciamento n° 026/2017. 
Andrelândia, 22 de janeiro de 2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
CREDENCIAMENTO

A autoridade superior competente, 
Francisco Carlos Rivelli, Prefeito 
Municipal, no exercício de suas 
atribuições legais, torna público a 
ratificação do Credenciamento para 
Contratação de prestação de servi-
ços de exames laboratoriais para o 
Hospital Municipal pelo laboratório 
Centro de Análises Clínicas Unilab 
Diagnóstica Ltda - ME, de acordo 
com as condições e especificações 
contidas no Pedido de Contratação, 
com respaldo legal no art. 25 caput 
da Lei Federal nº 8.666/93 e ulterio-
res alterações, conforme Credencia-
mento n° 025/2017. Andrelândia, 22 
de janeiro de 2018.

RETIFICAÇÂO DE DATA 
EXTRATO DE AVISO

PROCESSO 034/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL 012/2018

Contratação de Microempresa - 
ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP 
e equiparadas visando à aquisição 
de brinquedos a serem instalados 
no parquinho da Praça Visconde 
de Arantes. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 07/03/2018, 
com início às 09:00 horas. Informa-
ções e-maillicitacao3@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. 
Pregoeira: Anna C. Zillmann - MG, 
20/02/2018.

LEI MUNICIPAL Nº 2.072/2018

“Dispõe sobre a criação de gratifi-
cação a ser paga a Supervisor de En-
sino participante do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa, 
constante do Quadro de Pessoal do 
Magistério da Administração Pública 
Direta do Município de Andrelândia, 
e dá outras providências”.

A Câmara Municipal aprovou e eu, 
Prefeito de Andrelândia, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada a gratificação 
de R$ 800,00 (oitocentos reais) para 
Supervisor de Ensino integrante do 
Quadro de Pessoal do Magistério do 
Município de Andrelândia, participan-
te do Pacto Nacional pela Alfabetiza-
ção na Idade Certa, firmado junto aos 
Governos Federal e Estadual, com o 
objetivo de auxiliar na alfabetização 
de todas as crianças, no máximo até 
o final do 3º (terceiro) ano do Ensino 
Fundamental.

§ 1º - A gratificação de que trata 
o caput deste artigo será paga em 
04 (quatro) parcelas mensais de 
R$ 200,00 (duzentos reais), junto à 
folha de pagamento dos meses de 
fevereiro a maio de 2018.

§ 2º - A gratificação supracitada 
fica limitada a 01 (um) Supervisor 
de Ensino, que esteja matriculado 
no Pacto.

Art. 2º - As despesas decorren-
tes desta Lei correrão à conta de 
dotações próprias do orçamento 
vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário e pro-
duzindo efeitos financeiros a partir 
de 1° de fevereiro de 2018.

Andrelândia, 21 de fevereiro de 
2018.

Francisco Carlos Rivelli
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São Lourenço e Geral

Foto:Divulgação HortMinas

Tudo começou em 
2010 como um peque-
no hobbie de cultivar 
hortaliças em uma Mi-
cro Hidroponia de 24 
m². O tempo passou 
e o  hobbie se profis-
sionalizou, em 2014 
entrava em operação a 
Hortminas Hidroponia. 
Desde então a empresa 
vem tomando forma e 
tamanho hoje instalada 
em uma área própria de 
4000 m² o que podemos 
chamar de agricultura 
urbana, a Hortminas 
produz com o máximo 
de qualidade em tordo 
de 1300 hortaliças por 
dia. com qualidade, uti-
lizando técnicas moder-
nas e inovadoras.

A hidroponia é a téc-
nica de cultivar plan-
tas sem solo, onde as 
raízes recebem uma 
solução nutritiva balan-
ceada que contém água 
e todos os nutrientes 
essenciais ao desenvol-
vimento da planta.

“Nosso foco está na 
produção com quali-
dade, produzimos atu-
almente mais de 1200 
plantas/dia. Estamos 
ganhando mercado e  
trabalhando num au-
mento de produção 
para  2000 plantas/dia.” 
Explica Orlando Santos, 
um dos idealizadores 
da empresa.

Todas hortaliças são  

embaladas individu-
almente, prezando a 
higiene e bem estar do 
consumidor, para que 
este tenha a certeza de 
estar levando pra casa 
um produto fresco e de 
excelente qualidade.

A empresa possui 
produtos var iados, 
como: alface lisa, alface 
crespa, alface roxa, al-
face americana, agrião, 
espinafre, rúcula, salsi-
nha e cebolinha.

Todos os  produtos 
são comercializados 
nas redes de supermer-
cado e sacolões nas 
cidades de São Louren-
ço, Caxambu , Baepen-
di, Itamonte, Itanhandu, 
Carmo de Minas  e Pas-
sa  Quatro.

“Tudo isso é resul-
tado de um trabalho 
em equipe , e na con-
fiança dos clientes em 
nossa marca.” Afirma o 
produtor.

Para maiores infor-
mações, acesse  site e  
acompanhe  as redes 
sociais  ou agende uma 
visita:

http://hortminas.
com.br/ ;  https://www.
facebook.com/hortmi-
nas/ e no Instagram: 
Hortiminas   Hidro-
ponia.

R. Projetada: 08 - 
Palmela - São Lou-
renço

Tel: (35) 3331-5651

Hortminas Hidroponia

São produzidas 1300 hortaliças por dia

A economia de água em relação ao solo é de 70%    

A empresa ganhou o Prêmio Brasil Hidroponia 2016

4ª Promotoria pede o afastamento da 
prefeita Celia Cavalcanti

Curso gratuito de mestrado em Educação 
Profissional e Tecnológica abre 820 vagas

Inscrições acontecem pelo site e vão até 4 de março
O ProfEPT - Progra-

ma de Pós-graduação 
em Educação Profisiso-
nal e Tecnológica - abriu 
incrições para o curso 
gratuito de mestrado. 
São 820 vagas, distribuí-
das em 36 unidades, em 
24 estados do país.

As inscrições vão até 
4 de março e devem ser 
feitas pelo site do pro-
grama. Para participar, 
os professores devem 
preencher o formulário 
disponível no link e pa-
gar a taxa de R$ 70,00. 
Quem quiser solicitar a 
isenção do pagamento 
da taxa deve preencher 
o requerimento no ato 
da inscrição entre 15 e 
21 de fevereiro.

Das  820 vagas , 
50% são destinadas 
a servidores da Rede 
Federal de Educação 
Profissional, Científica e 
Tecnológica. O número 
de aprovados varia em 
cada campus, mas se-
guindo a lei de cotas, 
serão reservadas vagas 
para indígenas, negros, 
pardos e pessoas com 
deficiência.

Reconhecido pela 
Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - CA-

PES do Ministério da 
Educação, a formação 
é oferecida pela Rede 
Federal de Educação 
Profissional, Científica 
e Tecnológica.

Seleção
O processo seletivo 

conta com duas provas: 
uma objetiva com 30 
questões e outra clas-
sificatória, que exigirá 
a produção de um texto 
argumentativo, com no 
máximo, 60 linhas. As 
duas provas acontecem 
no dia 15 de abril no 
campus selecionado, 
às 14h (horário oficial 
de Brasília).

O resultado será dis-
ponibilizado no site do 
ProEPT no dia 4 de ju-
nho. Cada instituição será 
responsável por divulgar 
o período de matrícula 
e início das aulas - pre-
vistas para o segundo 
semestre de 2018. 

As aulas serão mi-
nistradas no modelo 
semi-presencial, no qual 
30% podem ser feitas à 
distância e o restante no 
campus. Os horários, 
dias e a frequência das 
aulas variam entre en-
contros semanais, quin-
zenais e modulares.  

Segundo o edital, a 

formação visa a produ-
ção de conhecimento e 
o desenvolvimento de 
produtos com base na re-
alização de pesquisas que 
unam a experiência dos 
alunos à teoria. No final, o 
candidato terá de defender 
diante de uma banca com 
três docentes, um produto 
educacional voltado para 
Educação Profissional e 
Tecnológica..  

Veja a relação com-
pleta de vagas e campus 
parceiros no estado:

IFMG - Campus Ouro 
Branco  - Ouro Branco 

(MG) - 16 vagas
IFNMG - Campus 

Montes Claros - Mon-
te Claros (MG) - 24 
vagas

IFSu ldeMinas  - 
Campus Poços de Cal-
das - Poços de Caldas 
(MG) - 24 vagas

IFTM – Campus 
Uberaba Parque Tec-
nológico - Uberaba 
(MG) - 24 vagas

Para ter acesso 
ao restante das Uni-
versidades que con-
templam o programa 
acesse o site.

O promotor da 4ª 
Promotoria de Justiça 
de São Lourenço, Dr. 

Leandro Pannaim, 
protocolou às 17h15 
de ontem (19/02) na 
Câmara Municipal a 
Ação Civil Pública 
que deu entrada na 
1ª Vara de Justiça 
cuja titularidade é 
da juíza Cecília Nat-
suko. O promotor 
pediu o afastamento 
da prefeita Célia Ca-

valcanti das funções 
do Executivo Muni-
cipal por 180 dias. 
A Ação Civil Pública 
tem pedido de urgên-
cia. Se o pedido for 
acatado pela juíza 
Cecília Natsuko, o vi-
ce-prefeito Leonardo 
Sanches deve tomar 
posse até a próxima 
quinta-feira.

Ameba que ‘come cérebro’ mata 
menino de 8 anos na Argentina

Um menino de oito 
anos morreu na Argentina 
após contrair uma ame-
ba conhecida pelo nome 
de Naegleria fowleri, ou 
“ameba que come cére-
bros”. Ao entrar no corpo 
humano, ela destrói o 
tecido cerebral, além de 
causar edema (acúmulo 
de líquido) e, posterior-
mente, morte.

É a primeira vez que 
o caso, tido como raro, 
é relatado na Argentina, 
segundo o jornal “Clarín”. 
Ainda de acordo com a 
publicação, a criança con-
traiu a ameba em 2017, 
quando nadava em uma 
lagoa próxima à província 
de Junín, localizada a 320 
quilômetros da capital 
Buenos Aires.

Os sintomas iniciais 
costumam aparecer den-
tro de um a sete dias 
e podem incluir dor de 
cabeça, febre, náusea e 
vômitos. A doença, que 
progride rapidamente, 
também pode apresentar 
rigidez no pescoço, con-
fusão mental, perda de 
equilíbrio, convulsões e 
alucinações.

Além dos sintomas 
mais comuns, a criança 
em questão apresentou 
fotofobia e sintomas de 
meningite – inflamação 

das membranas que pro-
tegem o cérebro. O me-
nino morreu entre cinco 
e sete dias depois, diz o 
jornal.

Na época, o caso foi 
relatado em boletim epi-
demiológico local, mas 
só foi divulgado na última 
semana pela Sociedade 
Internacional de Doenças 
Infecciosas.

A doença tem alto grau 
de mortalidade. Os Esta-
dos Unidos, que já regis-
traram 129 casos entre 
1962 e 2013, com apenas 
dois sobreviventes.

Uma fonte do “Clarín”, 
Sixto Raúl Costamagna, 
ex-presidente da Asso-
ciação Parasitológica da 
Argentina, acredita que 

a ameba tenha chegado 
ao país por alterações 
climáticas globais. “Pe-
quenas var iações de 
temperatura produzem 
modificações nos ciclos 
dos parasitas”, disse.

Doença progride rapi-
damente

A Naegleria fowleri é 
frequentemente encontra-
da em água doce, como 
lagos, rios e nascentes 
de água quente. Esse pa-
rasita nada livremente e, 
em geral, entra no corpo 
pelo nariz, enquanto as 
pessoas nadam ou mer-
gulham. Ele pode, então, 
chegar até o cérebro e 
causar uma infecção de-
vastadora.

Fonte: Msn Notícias

Ameba Naegleria fowler, conhecida como “ameba come cérebro”, 
por viajar através do nariz até o encéfalo e comer o tecido cerebral

Fotos: Divulgação

Ameba Naegleria Fowler, conhecida como Come Cérebro

Orquestra de Violeiros de São 
Lourenço fazem nova apresentação 
dia 24/02/18, 16:00 na praça Brasil

Foto: Divulgação Convention
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RECEITA

O policial do 190 aten-
deu o telefone e foi 
anotando o pedido de 
socorro: 
 - Por favor, mandem 
alguém urgente, entrou 
um gato em casa !! 
 - Mas como assim? 
Um gato em casa? 
 - Um gato!!! Ele inva-
diu minha casa e está 
caminhando em minha 
direção!!!
 - Mas como assim? 
Você quer dizer um 
ladrão? 

 - NÃO ! Estou falando 
de um gato mesmo, 
desse que faz ‘miau, 
miau’, e ele está vindo 
em minha direção!!!  
Vocês têm que vir 
agora !!!! 
 - Mas o que tem de 
mais um gato ir na 
sua direção ? 
 - Ele vai me matar, 
ora bolas !!! E vocês 
serão os culpados !!! 
 - Quem está falando? 
 - O papagaio !!!

PIADA

CRUZADAS

Bata as folhas de man-
jericão com o alho, as 
nozes e o queijo par-
mesão no liquidificador 
e reserve;
Cozinhe o macarrão 
em água fervente com 
sal até ao ponto al 
dente;
Acrescente à mistura 
no liquidificador 2 pe-
dras de gelo e bata até 
moer tudo;
Acrescente, aos pou-
cos, o azeite sem pa-
rar de bater até obter 
formar uma pasta e 
reserve;
Escorra o macarrão, 
misture-o com o pesto 
e sirva.

Espaguete ao molho 
Pesto.

 
Ingredientes:

500 g de espaguete;
1 maço de folhas de 
manjericão fresco;
4 colheres de sopa 
de queijo parmesão 
ralado grosso;
1 xícara de chá de 
azeite de oliva;
½ xícara de chá de 
nozes;
Água;
Sal a gosto;
2 pedras de gelo;
1 dente de alho.

Modo de preparo:

Filme com Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon Levitt e Ellen Page 

*A Origem*

Em um mundo onde é 
possível entrar na mente 
humana, Cobb (Leonardo 
DiCaprio) está entre os 
melhores na arte de rou-
bar segredos valiosos do 
inconsciente, durante o 
estado de sono. Além dis-
to ele é um fugitivo, pois 
está impedido de retornar 
aos Estados Unidos devi-
do à morte de Mal (Marion 
Cotillard). Desesperado 
para rever seus filhos, 
Cobb aceita a ousada 
missão proposta por Sai-
to (Ken Watanabe), um 
empresário japonês: en-
trar na mente de Richard 
Fischer (Cillian Murphy), 
o herdeiro de um império 
econômico, e plantar a 
ideia de desmembrá-lo. 
Para realizar este feito 
ele conta com a ajuda do 
parceiro Arthur (Joseph 
Gordon-Levitt), a inexpe-
riente arquiteta de sonhos 
Ariadne (Ellen Page) e 
Eames (Tom Hardy), que 
consegue se disfarçar de 
forma precisa no mundo 
dos sonhos.

A Origem é, acima de 
tudo, um filme de diretor. 
Esta afirmação pode pa-
recer estranha diante da 
grandiosidade do exibido, 

mas certos detalhes a 
confirmam. Um deles é a 
complexidade do roteiro, 
envolvendo o mundo dos 
sonhos em diversos ní-
veis, e o ritmo acelerado 
com o qual as informa-
ções pouco a pouco são 
transmitidas. Outro é a 
engenhosidade no lado 
visual, visto em cenas 
impactantes como a Paris 
com as ruas sobrepostas 
e a luta com o corredor gi-
rando. Momentos que de-
monstram a segurança e 
ousadia de Nolan e, mais 
ainda, sua capacidade de 
criação. Criação, sim. Há 
em A Origem momentos 
que deixam o espectador 
de queixo caído, com o 
inevitável questionamento 
de como aquilo foi feito. 
E não se trata apenas do 
lado plástico de uma cena, 
mas também de seu signi-
ficado. Christopher Nolan 
conseguiu proezas do por-
te de tornar palpável uma 
situação abstrata, como a 
implantação de uma ideia 
na mente de uma pessoa. 
Afinal de contas, é esta a 
missão da equipe liderada 
por Cobb (Leonardo Di-
Caprio). Mas como tornar 
isto possível? A maneira 
como a missão acontece 
surpreende não apenas 

pelo desenrolar dos fatos 
como também pelo modo 
encontrado para plantar 
uma ideia inexistente até 
então. É usado um artifício 
engenhoso, que valoriza 
muito o roteiro.

Para tanto, o fi lme 
conta com mensagens 
transmitidas ao longo de 
sua primeira metade, de 
forma que o espectador 
compreenda melhor o 
universo apresentado. 
Algo tipo “a ideia é o 
maior parasita existente”, 
essencial para o posterior 
“a ideia nasce pequena 
e cresce aos poucos”. 

Ou “a dor está dentro da 
mente” e “uma reação 
positiva sempre supera 
uma negativa”. Por outro 
lado, a dualidade entre 
realidade e sonho faz com 
que, de certa forma, A Ori-
gem lembre Matrix. Pela 
complexidade da trama e 
a existência de mundos 
paralelos, onde os per-
sonagens são capazes 
de atos impossíveis em 
condições normais.

A Origem é um filme 
fascinante, que lida com 
o que há de mais íntimo 
na mente humana: as 

lembranças. É a partir 
delas que nos tornamos 
quem somos e, sabendo 
disto, Nolan desenvolveu 
um roteiro que não ape-
nas corrompe esta indivi-
dualidade como também 
a manipula. O lado ético 
deste ato não é anali-
sado, mas é inevitável 
não pensar nisto. Assim 
como em questões como 
se iludir com a felicidade, 
mesmo sabendo que ela 
é irreal, e o quanto isto é 
necessário para seguir 
em frente. 

Luiza Nogueira Bortone
D. Luiza Nogueira Bor-

tone, natural de Caxambu, 
nasceu a 19 de agosto de 
1899. Era a segunda filha 
de Constâncio Nogueira e 
Marieta Carneiro; carinho-
samente seus pais a cha-
maram por “Lulu”. Logo após 
seu nascimento, seus pais 
mudaram-se para Baependi 
e foi naquela cidade que cria-
ram seus sete filhos: Lucílio, 
Luiza, Lucinda, Lília, Lauro, 
Ludomiro e Maria José.

Era comum, no inicio do 
século passado, as famílias 
contratarem professores para 
alfabetizarem e acompanha-
rem seus filhos nos estudos.

Luiza e seus irmãos 
tiveram o privilégio do con-
vívio com pessoas capaci-
tadas que não só cuidaram 
de seus estudos, como os 
orientaram quanto aos bons 
modos e etiqueta. 

Luiza era inteligente, 
mas estudou apenas dois 
anos. Autodidata, comple-
tava sua cultura lendo os 
clássicos da época e dedi-
cando-se a estudar a histó-
ria do Brasil. Aprendeu com 
a mãe a costurar, bordar, 
cozinhar, tornando-se uma 
moça prestimosa e pren-
dada. Era alegre, cantava 
bem, declamava as poesias 
de Castro Alves e tinha 
um gosto especial para a 
música. Tinha apenas 16 

anos quando casou-se com 
Rosalbo Bortone.

Sr. Constâncio comprou 
um restaurante em Andre-
lândia, com o qual presen-
teou o casal, para o seu 
começo de vida. Pouco tem-
po depois deixaram Andre-
lândia e mudaram-se para 
Congonhal, continuando no 
ramo dos restaurantes.

O trabalho, porém, era 
muito e pouco os resultados 
financeiros. Resolveram 
então mudarem-se para 
uma cidade com melhores 
expectativas de vida princi-
palmente para os cinco fi-
lhos: Geraldo Magela, Luis, 
Maria da Piedade, Maria de 
Lurdes e José Maria.

Em Janeiro de 1929, 
mudaram-se para São Lou-
renço. A lembrança dessa 
época que mais marcou 
D. Lulu, foi das chuvas 
torrenciais daquele mês e 
da grande enchente do Rio 
Verde que inundou boa par-
te da cidade. Foi um difícil 
recomeço. Traziam consigo 
Nhô e Bernadete, servi-
çais que se fizeram parte 
integrante da família pela 
dedicação e amizade.

O sonho de serem hote-
leiros, começava  a se con-
cretizar. Primeiro a Pensão 
Mineira, no início da rua 
Cel. José Justino. Entretan-
to, as enchentes não lhes 

deram tréguas... Em 1946, 
uma das piores enchentes 
que assolou a cidade, levou 
os sonhos da família.

Os Bortone eram, po-
rém, fortes, corajosos e 
persistentes...

Seus três últimos filhos, 
Afonso, Maria Lourenço 
e Rosalbo Francisco já 
haviam nascido quando o 
Hotel Esplanada fez reviver 
o entusiasmo de D. Lulu 
e Sr. Rosalbo pelo ramo 
hoteleiro.

D. Lulu muito incentivou 
os filhos a estudarem. Cató-
lica, assistia às missas das 
7 horas todas as manhãs. 
Voltava apressada, pois as 
exigências do hotel tomavam-
lhe grande parte do tempo. 
Era zeladora do Sagrado 
Coração de Jesus. Graças 
à sua criatividade, o altar de 
Santa Terezinha ganhou uma 
iluminação nova e linda.

Nas festas do padroeiro 
da cidade, era incansável! 
Os leilões contavam com 
seus “cartuchos” lindamente 
ornamentados e recheados 
de doces e sequilhos feitos 
por ela. Eram meses de tra-
balho, confeccionando, em 
papel crepom, os enfeites de 
rosas, violetas, crisântemos 
delicados e perfeitos.

Ajudava as famílias ca-
rentes, ofertando-lhes ces-
tas de alimentos que ela 

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

mesma levava, mesmo que 
fossem em lugares longes 
e de difícil acesso.

Caridosa, ia aos veló-
rios de pessoas pobres e 
ajudava-os fazendo subs-
crições para a compra do 
caixão. Conseguia ainda 
tempo para costurar uma 
“capa” bonita conforme os 
costumes da época, para 
aqueles que não tinham 
uma roupa adequada para 
o sepultamento.

D. Lulu era a protetora dos 
pobres. Participou de todos 
os acontecimentos da cidade 
que fossem beneficentes. 
Depois do falecimento do Sr. 
Rosalbo, em 1948, D. Lulu 
continuou com o hotel, tendo 
Geraldo, Piedade e Lourdes 
como seus grandes cola-
boradores. Depois, deixou 
São Lourenço e foi viver em 
Londrina, ao lado de Luis e 
Guita. Mas a saudade de São 
Lourenço, fizeram-na voltar e 
residir à rua Santos Dumont, 
perto de Piedade.

Não se acomodou. Dedi-
cou-se à Igreja, à família, às 
obras assistências do Posto 
de Puericultura, onde cada 
criança que nascia certa-
mente vestia roupinhas, ou 
sapatinhos, confeccionados 
por ela. Mais tarde o SOS 
contou com seu trabalho e 
seu carinho. São Louren-
ço soube agradecer sua 

dedicação, outorgando-lhe 
a maior láurea da cidade, 
tornou-a “Cidadã Honorá-
ria”! Foi a primeira mulher a 
receber tal homenagem.

A Academia de Letras e 
Ciências de São Lourenço 
prestou-lhe homenagem, 
dando seu nome a uma de 
suas cadeiras. Sua contri-
buição sociocultural foi por 
meio do Jornal “A Montanha” 
de Synésio Fagundes e, 
mais tarde, através do São 
Lourenço Jornal. Em ambos 
escrevia lindas crônicas nas 
quais enaltecia personalida-
des de seu cotidiano, santos 
de sua devoção e transpor-
tava para o papel as belezas 
naturais desta terra por ela 
amada, mas que também 
retribuía o seu amor.

D. Lulu era uma pessoa 
muito especial. Era elegan-
te, bonita, tinha lindos olhos 
azuis, educação refinada e 
um grande coração. Tinha 
uma palavra de carinho 
para cada pessoa e um 
sorriso especial para cada 
criança. Amava as crianças 
e, estas a amavam...

Sua nobreza de caráter 
transparecia em seu modo 
de ser: - porte de prince-
sa, num corpo simples de 
mulher. A 27 de julho de 
1982 ela partiu deixando 
uma saudade imensa no 
coração da cidade.


