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Prejuízos a Nestlé em São Lourenço ultrapassou R$ 
600 mil com a invasão
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A invasão ocorreu com o objetivo de chamar atenção para a entrega dos recursos 
hídricos brasileiros a corporações internacionais

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua casa,

nossas quatro edições de terça-feira a sexta-feira 
ou compre nas bancas.

35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Evento incentiva amamentação de bebês em 
São Lourenço

Realizado no Parque das Águas iniciativa vai identificar em-
presas e estabelecimentos que apoiam o aleitamento

Foi realizado no do-
mingo, 21, no Parque 
das Águas, o evento Ma-
maço Livre, organizado 
pelo Jah’Lys em parceria 
com a Roda Bebê do 
Bem . A iniciativa tem 
por objetivo incentivar 
a amamentação, uma 
vez que o tempo mé-
dio de aleitamento no 
Brasil é de 54 dias e a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomen-
da que os bebês sejam 
amamentados até os 
dois anos. Participaram 
do encontro mamães, 
bebês e familiares para 
compartilhar suas expe-
riências sobre a ama-
mentação.

O evento faz parte 
da campanha que visa 

apoiar a amamentação 
e identificar estabeleci-
mentos que ofereçam 
apoio ao aleitamento 
materno. Será conce-
dido gratuitamente um 
selo para ser colocado 

     Os danos a uni-
dade da Nestlé em 
São Lourenço ultra-
passaram os R$ 600 
mil durante a inva-
são por mulheres do 
Movimento Sem Ter-
ra (MST), na terça-
feira, 21. O objeti-
vo da ocupação foi 
denunciar a entrega 
das águas minerais 
para as corporações 
multinacionais, a ex-
ploração predatória e 
desmineralização das 
águas consideradas 
medicinais.  
    As cerca de 450 
manifestantes, vindas 
do Rio de Janeiro e 
outros estados, che-
garam até São Lou-
renço em nove ônibus 
de turismo fretados 
pelo MST. Para aces-
sar a área interna 
sem autorização, elas 
danificaram o portão 

Muro da empresa foi pichado com frases de críticas ao governo e contra a presença da empresa na cidade

Foto: Correio do Papagaio

em um local de bastante 
visibilidade para que as 
mamães saibam que ali 
podem amamentar seus 
filhos tranquilamente. 
Todos os participantes 
e apoiadores Campanha 

Amamente Livre estão 
contemplados no mapa 
nacional publicado no 
site  www.amamenteli-
vre.com.br

“Essa campanha sur-
giu pelo fato de muitas 

mães ainda serem hos-
tilizadas ao amentar em 
público”, disse Lys Ferri, 
uma das coordenadoras 
da campanha, durante o 
evento.

Em São Lourenço as 
gestantes e parturientes 
contam com o apoio do 
espaço Jah’Lys, locali-
zado no bairro Carioca.  
No local elas contam 
com atendimento holís-
tico e humanizado para 
gestantes e famílias no 
pré e pós-parto.  Traba-
lho de doulagem (doula, 
literalmente “aquela que 
cuida”, profissionais que 
assistem a mãe antes, 
durante e após o parto) 
e acupuntura, além de 
promoverem encontros 
e cursos.

Fotos: Ramiris Moraes

Evento faz parte da campanha que visa apoiar a amamentação até os dois anos de idade

principal e foram até 
a linha de produção. 
Foi danificado o equi-
pamento que faz a 
inspeção das garra-
fas. Além disso, foram 
arrombadas portas 

e paredes pichadas. 
Um aparelho de celu-
lar de um funcionário 
foi furtado.
     Os ônibus foram 
interceptados pelos 
policiais militares. Se-

gundo a PM foi reali-
zada uma busca nos 
ônibus e a ocorrên-
cia foi acompanhada 
pela advogada do 
movimento. Os bom-
beiros compareceram 

ao local da ocorrência 
para prestar assis-
tência a possíveis 
emergências, que 
não houve.
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Opinião

Por Dani Braz

Nos últimos anos a pa-
lavra feminismo foi pauta no 
mundo inteiro. Mulheres nas 
mais diversas áreas passa-
ram a ocupar espaços impor-
tantes e a falar sobre o que 
enfrentaram para chegar até 
lá, denunciando, inclusive, 
situações de abuso. Nos espa-
ços decisórios da política, no 
entanto, o avanço foi ínfimo, 
ainda somos pouco mais de 
10% ocupando as cadeiras.

Para além dos mitos já 
conhecidos, que vão desde 
“mulher não vota em mulher” 
até “mulher não se interessa 
por política”, quero lançar luz 
aqui sobre as dificuldades re-
ais que uma mulher candidata 
enfrenta ao “ousar” se aven-
turar na política institucional. 
São reflexões que partem 
da minha própria experiência 
nestes espaços e se utiliza 
de três elementos de análise: 
o fator temporal, a estrutura 
e um outro elemento que vou 
chamar aqui de simbólico.

Na última semana, uma 
matéria da imprensa local 
de Cascavel/PR elencou os 
nomes daqueles que já se 
colocam como pré-candidatos 
a deputado estadual e federal. 
Para minha surpresa, apenas 
um nome apareceu como 
candidatura feminina entre os 
mais de 30 nomes levantados 
dos mais diversos partidos. 
Isto não quer dizer que não 
teremos outras candidaturas 
femininas aqui na cidade e 
em outros lugares. Conforme 
a lei, ao menos 30% da chapa 
precisa ser feminina, sob pena 
de nomes masculinos serem 
cortados. O problema é: em 
que momento essas candi-
daturas irão aparecer? Pro-
vavelmente lá perto do prazo 
para o registro da candidatura, 
brotando da cartola como um 
passe de mágica.

E aqui o elemento tempo é 
essencial. Afora as limitações 
cotidianas de dupla e tripla 
jornada feminina, o tempo a 
que me refiro é o tempo da 
política. Não é à toa que os 
candidatos estão pensando 
suas campanhas desde já. 
A política possui seu próprio 
tempo e uma candidatura 
precisa ser semeada e ama-
durecida para render bons 
frutos. Ainda mais, quando se 
trata de uma candidatura sem 
estrutura - como são a grande 

maioria das candidaturas 
femininas - um bom planeja-
mento estratégico é condição 
mínima para o sucesso da 
campanha.

No entanto, nossas lide-
ranças femininas não estão 
nos núcleos de decisão dentro 
dos partidos, ou quando muito, 
nossa presença é só um fac-
tóide. Não temos acesso aos 
debates sobre financiamento 
de campanha, não participa-
mos das articulações internas 
e externas, desconhecemos 
até mesmo avaliações sim-
ples de conjuntura política 
partidária que seriam precio-
sas para qualquer estratégia 
eleitoral. Somos lançadas no 
tabuleiro deste jogo às cegas, 
posicionadas em casas muito 
atrás das dos demais jogado-
res e sem qualquer tática que 
nos permita equilibrá-lo. E 
ainda esperam de nós bons 
resultados.

O mais importante, po-
rém, está no elemento sim-
bólico, presente de forma 
sutil no imaginário de todas as 
mulheres e que é responsável 
por limitar a própria vontade 
feminina de entrar nesse jogo. 
É algo que começa ainda na 
infância, com o questiona-
mento de uma menina de 
quatro anos perguntando 
aos adultos se ela pode ser 
prefeita quando crescer, já 
que ela nunca viu nenhuma 
prefeita em sua cidade; passa 
por assédios e cantadas ba-
ratas dentro dos espaços de 
poder e termina com risos de 
subestimação daqueles que lá 
estão há muito tempo.

No final, é um círculo 
vicioso que se retroalimenta 
com mais do mesmo ao passo 
que exclui qualquer tentativa 
feminina - e aqui poderia ser 
jovem, negra, periférica, etc - 
de entrar no jogo ou mesmo 
de se manter dentro dele. A 
falta de representação, neste 
contexto, se torna mais um 
forma de violência silenciosa 
à medida que cala nossa voz 
e nos invisibiliza. Entender 
quais são as barreiras es-
truturais e simbólicas para 
as mulheres na política é um 
primeiro passo para romper 
esse círculo e caminhar para 
uma sociedade onde todos e 
todas estejam lá.

*Dani Braz é mestre em 
Ciência Política e ativista 
das causas feministas e cul-
turais

O fato de não 
estarmos lá

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002 / 2018.

A Prefeitura Municipal de Dom Viçoso/
MG torna público que realizará Licitação 
na Modalidade Tomada de Preços, 
empreitada global, para Contratação 
de empresa para obras de pavimen-
tação de 4.170,40 m² em bloquetes e 
execução de 1.604,00 metros lineares 
de meio-fio de concreto e de sarjeta 
em dois trechos da estrada vicinal 
Isidoro Mendes Moreira de acesso ao 
Bairro Rural Viçoso Velho, conforme 

Convênio nº 1491000826/2017, por in-
termédio da SEGOV/PADEM. Processo 
de Licitação 025/18, Tomada Preços 
002/18. Recebimento de envelopes 
no dia 10/04/2018 até às13:00 horas - 
Abertura às 13h15min do mesmo dia. 
O Edital está disponível no site: www.
domvicoso.mg.gov.br. Esclarecimentos 
poderão ser solicitados pelo e-mail: 
licitacaodomvicoso@yahoo.com.br, ou 
tel. (35) 3375-1100.   Dom Viçoso, 23 de 
março de 2018. Luiz Antonio da Silva – 
Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de Dom 
Viçoso

Equinócio de outono: o 
hemisfério sul muda de estação

O verão terminou 
na metade sul do pla-
neta. Neta terça-feira, 
às 13h15 (horário de 
Brasília), começa ofi-
cialmente o outono, 
enquanto na outra 
metade do planeta é 
o momento das boas-
vindas à primavera. 
Com a mudança ou-
tonal, em algumas 
regiões as folhas das 
árvores se tingem de 
uma cor avermelha-
da e pouco a pouco 
as folhas velhas vão 
caindo.

O equinócio — do 
latim aequinoctium, 
que significa noite 
igual¬ — é o instan-
te preciso em que a 
duração do dia e da 
noite praticamente 
coincidem em qual-
quer ponto da Terra. 
Durante o outono, o 
dia e a noite duram 
o mesmo, mas, com 
o passar dos dias, as 
horas de luz irão dimi-
nuir gradativamente.

O equinócio é o 

momento do ano em 
que o sol se situa no 
plano do equador ter-
restre, onde alcança 
o zênite. O paralelo 
de declinação do sol 
e o equador celeste 
coincidem nesse dia, 
o que implica que o 
período diurno tenha 
a mesma duração do 
noturno, segundo o 
Observatório Astro-
nômico de Córdoba 
(Argentina). Este ins-
tante no qual o eixo 
da Terra é perpendi-
cular aos raios do sol 
só ocorre duas vezes 
por ano: em março e 
em setembro.

As datas do equi-
nócio variam de ano 
para ano por causa 
do modo como a du-
ração da órbita da 
Terra ao redor do Sol 
(conhecida como ano 
trópico) se encaixa na 
sequência de anos 
bissextos do calendá-
rio. Durante o século 
XXI, o equinócio de 
outono vai ocorrer no 

máximo em três datas 
distintas do calendá-
rio: os dias 19, 20 e 
21 de março. O início 
mais cedo será no ano 
2096, e o mais tar-
dio ocorreu em 2003, 
segundo dados do 
Centro Nacional de In-
formação Geográfica 
da Espanha. A dura-
ção do ano calendário 
não coincide de modo 
exato com o tempo 
que a Terra leva para 
orbitar o sol.

O Serviço Meteo-
rológico Nacional da 
Argentina prevê de 
março a maio que na 
maior parte da Argen-
tina continuem predo-
minando condições 
de seca, enquanto o 
excesso de chuvas 
ficará restrito ao nor-
deste do país. Nesse 
mesmo período se-
rão mantidas também 
condições de tempe-
ratura mais quentes 
que o normal na maior 
parte da Argentina e 
do Brasil.

De 25 projetos no Congresso para 
crianças e adolescentes, apenas 7 

promovem direitos

Redação Rede Brasil Atual

Dentre as 25 propostas le-
gislativas relacionadas à infân-
cia e adolescência atualmente 
em tramitação no Congresso 
Nacional,  apenas sete (ou 
28%), se aprovadas, contribui-
rão para o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), para a proteção dos 
direitos da criança e do adoles-
cente. A análise está na quinta 
edição do “Caderno Legislativo 
da Criança e do Adolescente”, 
estudo da Fundação Abrinq 
que acompanha a tramitação 
de projetos de lei, Propostas de 
Emenda à Constituição (PEC) 
e outras matérias direcionadas 
à população de 0 a 17 anos, 
na Câmara dos Deputados e 
no Senado.

Segundo o estudo divulga-
do, nesta terça-feira (20), as 
matérias classificadas como 
“prioritárias” são aquelas que 
promovem reduções de alto 
impacto nos direitos de crian-
ças e adolescentes, como, por 
exemplo, a redução da idade 
mínima para o trabalho infantil 
e da maioridade penal ou a 
censura a materiais didáticos 
sobre educação sexual. Para 
chegar aos 25 projetos, a 
Fundação Abrinq acompanhou 
3.907 propostas relacionadas 
ao tema no Congresso Na-
cional em 2017, sendo 2.171 
delas referentes à proteção, 
1.154 sobre educação e 582 
para a área da saúde. 

Entre os projetos prioritários, 
o estudo classifica 18 deles 
como “não contemplando de 
forma prática as diretrizes dos 
ODS”, sendo que destes, nove 
foram redigidos de forma “bem 

intencionada”, avalia a Funda-
ção Abrinq, mas necessitam de 
aprimoramento do texto.  

“É papel do Congresso 
Nacional colaborar para a 
estruturação de um ambiente 
favorável para o alcance dos 
ODS, na medida em que suas 
decisões afetam diretamente a 
implementação de programas 
e políticas públicas voltadas à 
garantia da qualidade de vida, 
do bem-estar e da cidadania 
de crianças e adolescentes”, 
afirma Heloisa Oliveira, admi-
nistradora executiva da Fun-
dação Abrinq.  

De acordo com os autores 
do estudo, o “Caderno Legisla-
tivo” integra um trabalho de “in-
cidência política” da Fundação 
Abrinq, por vezes em parceria 
com outras organizações, com 
o objetivo de convencer os 
parlamentares a apoiar projetos 
que preservem ou ampliem os 
direitos da infância e adolescên-
cia no Brasil.

Entre os resultados obtidos 
recentemente, destaque para a 
sanção da Lei nº 13.431/2017, 
que estabeleceu mecanismos 
de escuta protegida a crianças 
e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, e 
a aprovação, na Câmara dos 
Deputados, do Projeto de Lei 
(PL) 5.452/2016 – que tipifica 
os crimes de importunação 
sexual e de divulgação de 
cenas de estupro, entre outras 
medidas.

“Com o Caderno Legisla-
tivo, pretendemos mobilizar a 
sociedade e os nossos parla-
mentares para o debate em 
torno dos principais desafios 
nacionais, construindo marcos 
legais efetivos e inovadores”, 
afirma o presidente da Funda-
ção Abrinq, Carlos Tilkian.

Estudo da Fundação Abrinq acom-
panha propostas legislativas em tra-
mitação sobre direitos de pessoas 

de 0 a 17 anos
Foto: Divulgação

Metade sul do planeta abandona o verão. Chega a 
estação em que, em algumas regiões, as árvores 

se tingem de vermelho
Foto: Divulgação

SANTA CASA COOPERATIVA DA ÁREA DE SAÚDE DE CAXAMBU
          Rua Dr. Viotti, 190  Sala  302  Center Shop Thereza Christina  

Centro Caxambu - MG                                                                                                                           
 Inscrição Estadual : Isenta    C.G.C. 03.156.077/0001-43

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
              

 Edital de 1a, 2a, e 3a Convocação de Assembléia Geral Ordinária                               
        
                             A  Diretoria  Executiva da  SANTA CASA COOPERATIVA 

DA ÁREA DE SAÚDE DE CAXAMBU, com   sede a  Rua Dr. Viotti , 190  Sala 
302   Centro  Caxambu-MG, inscrita no  CNPJ  Nº. 03.156.077/ 0001- 43,   no 
uso das  atribuições legais e  estatutárias convoca os  Cooperados   Associados,  
que  nesta   data  somam  440  ( quatrocentos  e quarenta  ),   em  pleno gozo  de  
seus  direitos  sociais   para   a   ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA ,  a  realizar 
- se  dia 28 de  março de 2018,  às 18:30 ( dezoito e trinta)  horas em primeira 
convocação, com  a presença  2/3   (dois terços ) do número de associados,  ou 
em segunda convocação   às 19:00 (dezenove) horas com a presença de metade 
mais um dos associados, ou ainda em terceira   e  última   convocação  às  19:30 
(dezenove e trinta)   horas com a  presença de no mínimo 10 (dez )  associados 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

PAUTA DA AGO:
1. Prestação das contas relativas ao exercício social encerrado em 

31/12/2017;
2. Destinação das sobras apuradas, ou rateio das perdas, se houver;
3. Eleição dos  Membros  do  Conselho  Fiscal;
4. Fixação de honorários para a Diretoria Executiva e cédula de presença 

para o Conselho Fiscal.

Caxambu,  02  de  Março  de  2018

Dr.  José Estênio Silva Cardoso    Dr. Antônio Augusto Leandro    Dr. Mário Luiz 
de Souza   Diretor  Administrativo    Diretor Presidente    Diretor  Financeiro

NOTA:  A eleição do Conselho Fiscal, conforme 3º ítem da pauta da AGO, 
ocorrerá no dia da Assembléia. Para candidatar-se o Cooperado deverá fazer sua 
inscrição até  dia 23  de março de 2018  na  Sede  da Cooperativa.

OBS:    A Assembléia  será  realizada no Hotel  Lopes  Plaza  em Caxambu,                           
                                à  rua  João  Constantino, 48  -  Centro 
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São Lourenço e Geral

A invasão ocorreu com o objetivo de chamar atenção para a entrega dos recursos 
hídricos brasileiros a corporações internacionais

Nestlá afirma que o custo para reparar os danos causados chega a 600 mil reais

Prejuízos a Nestlé em São Lourenço ultrapassou 
R$ 600 mil com a invasão

Os danos a unidade da 
Nestlé em São Lourenço 
ultrapassaram os R$ 600 
mil durante a invasão por 
mulheres do Movimento 
Sem Terra (MST), na terça-
feira, 21. O objetivo da 
ocupação foi denunciar a 
entrega das águas mine-
rais para as corporações 
multinacionais, a explo-
ração predatória e des-
mineralização das águas 
consideradas medicinais.  

As cerca de 450 mani-
festantes, vindas do Rio 
de Janeiro e outros esta-
dos, chegaram até São 
Lourenço em nove ônibus 
de turismo fretados pelo 
MST. Para acessar a área 
interna sem autorização, 
elas danificaram o portão 
principal e foram até a linha 
de produção. Foi danifica-
do o equipamento que faz 
a inspeção das garrafas. 
Além disso, foram arrom-
badas portas e paredes 
pichadas. Um aparelho de 
celular de um funcionário 
foi furtado.

 Os ônibus foram inter-
ceptados pelos policiais 
militares. Segundo a PM 
foi realizada uma busca 
nos ônibus e a ocorrência 
foi acompanhada pela ad-
vogada do movimento. Os 
bombeiros compareceram 
ao local da ocorrência para 
prestar assistência a possí-
veis emergências, que não 
houve.

 “A advogada ficou de 
apresentar as lideranças 
para facilitar a identificação 
da autoria dos danos e do 
furto ocorrido, contudo tal 
apresentação não ocorreu. 
Diante do fato, foi procedi-

da busca pessoal nas pas-
sageiras, feita por policiais 
femininas, bem como uma 
vistoria nos coletivos, não 
sendo nada de irregular 
constatado”, informou a As-
sessoria de Comunicação 
do 57º Batalhão.

Após a ocorrência, os 
ônibus foram escoltados 
até a saída da cidade. A 
Assessoria de Comunica-
ção ainda informou que “A 
Polícia Militar não recebeu 
nenhum comunicado sobre 
a realização de qualquer 
ato nesta data, na cidade 
de São Lourenço. Durante 
toda a ação policial, não 
houve uso de força física, 
emprego de armamento 
ou instrumento de menor 
potencial ofensivo”. 

Segundo o site do MST, 
a manifestação também 
tem relação com a dis-
cussão da Nestle com o 

presidente Michel Temer 
para entrega do Aquífero 
Guarani às multinacionais. 
“Em janeiro de 2018, Michel 
Temer e o presidente da 
Nestlé, Paul Bulcke, se reu-
niram para discutir a explo-
ração do Aquífero Guarani. 
A reserva abrange quatro 
países. Após as vitórias dos 
conservadores na Argentina 
e golpes de Estado no Pa-
raguai e no Brasil, somente 
o Uruguai poderia colocar 
empecilhos à privatização”, 
informou o site.  

Em nota ao Jornal Cor-
reio do Papagaio, a Nesltlê 
informou que a invasão a 
unidade da empresa em 
São Lourenço não deixou 
feridos. A companhia reitera 
que respeita a liberdade de 
expressão e opinião, mas 
lamenta que a manifesta-
ção tenha gerado danos 
nas instalações, local de 

trabalho de mais de 80 
colaboradores.

A Nestlé informa, ain-
da, que está totalmente 
comprometida com a ad-
ministração sustentável 
dos recursos hídricos e 
o direito humano à água. 
Em todos os locais onde 
extrai água, realiza estu-
dos de recursos hídricos e 
monitora frequentemente 
as retiradas para garantir 
que não afetem as bacias 
hidrográficas locais e os 
aquíferos. A companhia 
não extrai água de qual-
quer parte do Aquífero 
Guarani na América do 
Sul, inclusive no Brasil. 
Não temos planos para 
extração no aquífero e 
nem discutimos esse as-
sunto com as autoridades 
brasileiras. As informa-
ções que dizem o contrá-
rio são incorretas.

Foto: Correio do Papagaio

Pedro Ferreira Filho
Silvestre Ferraz vivia 

uma fase favorável com 
as grandes plantações 
de café. 

Merecia o título de 
“Atenas Mineira” pela cul-
tura de seu povo e das 
boas escolas que tinha; e 
era considerada uma das 
cidades mais progressis-
tas do sul de minas.

Nessa época, Pedro 
Ferreira da Silva dedica-
va-se os beneficiamentos 
do café como proprietário 
de uma das primeiras 
máquinas beneficiadoras 
da região. Era casado com 
Maria José Viana e tinha 
oito filhos. 

O quarto filho nascido 
a treze de dezembro de 
1917 recebeu na pia ba-
tismal o nome de Pedro 
Ferreira Filho. Cresceu 
naquela cidade, teve uma 
infância normal mas pouco 
estudou, aos vinte e seis 
anos casou-se na Igreja 
Nsa. Sra. do Carmo com 
Blandina Mauro Ferreira. 
Tiveram sete filhos: José 
Francisco, Maria José, 
Maria de Lourdes, Maria 
das Graças, Maria de 
Fátima, Pedro de Paula e 
Antonio Carlos.

A vida era difícil, os fi-

lhos cresciam e as preocu-
pações eram constantes 
nos dias do Sr. Pedro. O 
café estava em declínio no 
grande mercado. Mesmo 
assim outras máquinas 
beneficiadoras disputa-
vam o comércio local. 

Sr. Pedro pensou em 
mudar-se com a família 
para São Lourenço em 
busca de um emprego fixo 
e melhores oportunidades 
para os filhos.

Em meados de 1949 
mudou-se para São Lou-
renço com a família e 
logo conseguiu emprego 
como zelador no Parque 
das Águas.

Pintava tabuletas edu-
cativas como: “proteja as 
flores”, “tinta fresca”, “não 
pise na grama” e etc... 
Sr. Pedro era um homem 
claro, magro, alto e des-
frutava de ótima saúde. 
Alegre e comunicativo 
conquistou amizades du-
radouras, destacando-se 
entre elas o Dr. Emílio 
Ábdon Póvoa.

Quando eleito Prefeito 
municipal o Dr. Emílio 
ofereceu-lhe emprego na 
Prefeitura. Nessa época 
a maioria das ruas não 
eram calçadas e por isso 

mesmo precisavam de 
capina constante. Sr. Pe-
dro foi encarregado desse 
serviço.

Mais tarde foi transfe-
rido para prestar serviços 
de zelador do Mercado 
Municipal, onde cuidava de 
tudo, inclusive da limpeza. 
No último mandato do Dr. 
Emílio, Sr. Pedro foi trans-
ferido para o Departamento 
de Parques e Jardins, e 
ele correspondeu ao que 
a cidade esperava: caiava 
as árvores, cuidava das 
flores e pintava as pontes 
da cidade.

Deu vida nova à má-
quina a vapor que enfeita 
a Praça João Lage pintan-
do-a de cores vivas e ale-
gres. Sr. Pedro gostava de 
pescar e de cantar. Era um 
ótimo pai, enérgico e firme, 
mas amigo dos filhos.

Católico praticante, re-
zava todas as tardes o ter-
ço com a família e gostava 
de música, legando aos 
filhos este dom.

A 24 de junho de 1978, 
depois de dolorosa enfer-
midade, faleceu em São 
José dos Campos, onde 
se achava em tratamen-
to. Foi sepultado em sua 
terra natal.

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Morre Sudan, o último macho de 
rinoceronte branco do norte que 

restava no mundo
Continuam vivas apenas duas fêmeas dessa subes-
pécie, e a única esperança contra a sua extinção 

passa pela reprodução assistida

Morreu Sudan, o últi-
mo macho de rinoceron-
te branco do norte que 
ainda havia no mundo. A 
subespécie desse mamí-
fero originária da África 
central está com os dias 
contados. Restam ago-
ra apenas duas fêmeas: 
Najin, filha de Sudan, e 
Fatu, sua neta. As duas 
vivem na reserva natural 
queniana de Ol Pejeta, 
onde estava desde 2009 
aquele que passará à his-
tória como o último macho 
de rinoceronte branco do 
norte autêntico que pisou 
na Terra. Seu sêmen foi 
preservado para uma ten-
tativa de inseminação que 
permitiria que a espécie 
não seja extinta. Mas é 
muito difícil que dê certo.

O estado de saúde 
de Sudan, de 45 anos, 
havia se agravado nos 
últimos meses. O animal 
não tinha conseguido se 
recuperar totalmente da 
infecção que sofria em sua 
pata traseira direita. “Sua 
doença piorou significa-
tivamente nas últimas 24 
horas; era incapaz de ficar 
de pé e estava passando 
muito mal”, informou nota 
da reserva Ol Pejeta di-
vulgada nesta terça-feira. 
A equipe desse recinto 
natural, junto com um 
veterinário do zoológico 
tcheco Dvůr Králové e o 
Serviço Queniano da Vida 
Selvagem (KWS), decidi-
ram submetê-lo à eutaná-

sia nesta segunda.
“Sudan será recordado 

por sua vida memorável 
e incomum”, disse a re-
serva, relatando que nos 
anos setenta ele conse-
guiu sobreviver à extin-
ção de sua espécie e foi 
transferido ao zoo de Dvůr 
Králové, na República 
Tcheca. Já no final da sua 
vida, foi devolvido à África, 
mais especificamente à 
reserva natural situada em 
Laikipia, no centro-oeste 
do Quênia, onde morreu.

Sudan alcançou gran-
de popularidade depois de 
uma campanha lançada 
pelo Ol Pejeta na rede 
social de relacionamentos 
amorosos Tinder, com o 
objetivo de angariar nove 
milhões de dólares (cerca 
de 30 milhões de reais), 
o valor necessário para 
desenvolver técnicas de 
fertilização assistida ade-
quadas a esses animais.

“Sou único. Sou o úl-
timo rinoceronte branco 
macho no planeta Terra. 
Não quero parecer um 
aproveitador, mas o des-
tino da minha espécie 
literalmente depende de 
mim. Ajo sob pressão. 
Meço 1,82 metros e peso 
2.267 quilos, caso isso 
interesse”, descrevia o 
bicho no seu perfil.

Durante anos, a caça 
furtiva desses animais 
contribuiu para a sua imi-
nente extinção, já que 
seus chifres alcançam 

uma cotação superior à 
do ouro nos mercados asi-
áticos, devido a supostas 
propriedades curativas e 
afrodisíacas.

Em dezembro de 2017, 
um comitê com profissio-
nais do Quênia, República 
Tcheca, Reino Unido e 
África do Sul, composto 
por veterinários, ecolo-
gistas e especialistas em 
fauna selvagem, se reuniu 
para tentar salvar a vida 
do último espécime vivo 
de um macho de rinoce-
ronte branco do norte. Su-
dan era muito velho para 
acasalar, por isso a única 
esperança para manter a 
espécie com vida era a 
fecundação artificial, algo 
que até hoje nunca foi ten-
tado com rinocerontes.

Uma esperança agora 
é que as duas fêmeas 
restantes possam ser 
inseminadas com sêmen 
procedente de machos 
de rinoceronte branco 
do sul, embora a reser-
va tenha anunciado em 
sua conta do Twitter que 
o material genético de 
Sudan também foi arma-
zenado com o objetivo 
de “tentar a reprodução 
do rinoceronte branco 
do norte através das 
tecnologias celulares 
avançadas”. A espécie 
da África meridional goza 
de melhor saúde que a 
do norte, e seu número 
se mantém, embora com 
dificuldades.

A t u a l m e n t e  u m a 
rua da cidade tem seu 
nome. 

Foi uma homenagem 
do Prefeito Natalício Te-
nório Cavalcanti Freitas 
Lima, de acordo com o 
Decreto nº 1055 de onze 
de setembro de 1996 
a um homem simples 
e trabalhador, que fez 
de São Lourenço sua 
opção de vida. 

Há porém um grande 
momento em sua vida, 
digno de ser registrado 
em nossa história. Os 
operários da Prefeitura 
eram, na maioria analfa-
betos. Preocupado, Sr. 
Pedro passou a alfabeti-
zá-los, após a jornada de 
trabalho. Na salinha onde 
os reunia, sentia-se rea-
lizado! Era mais que um 
mestre: era um amigo!

Pedro Ferreira Filho, 
era um homem que co-
nheceu profundamente 
o significado da palavra 
“solidariedade”.  Me-
recia ser lembrado em 
uma placa com os dize-
res: “ Honra ao mérito, 
a um homem de pouca 
cultura, que soube va-
lorizar o ser humano e 
dignificar suas vidas”.

Foto: ATONY KARUMBA AFP

Fotografia de arquivo do último macho de rinoceronte branco do norte que restava junto 
ao povo massai, em junho do ano passado



Sexta-Feira, 23 de março de 2018Pág 4 :: Correio do Papagaio
GERAL

RECEITA

Um político havia pro-
metido construir uma 
ponte e para isso con-
vocou três empreitei-
ros: um japonês, um 
americano e um bra-
sileiro.
– Faço por R$ 3 mi-
lhões – disse o japonês 
– Um pela mão-de-
obra, um pelo material 
e um para meu lucro.
– Faço por R$ 6 mi-
lhões – propôs o ameri-
cano – Dois pela mão-
de-obra, dois pelo ma-

terial e dois para mim. 
Mas o serviço é de 
primeira!
– Faço por R$ 9 milhões 
– disse o brasileiro.
– Nove milhões? – Es-
pantou-se o político 
– Por quê esse valor 
tão alto?
E o brasileiro responde:
– Três para mim, três 
para você e três para o 
japonês fazer a obra.
– Negócio fechado! – 
responde o político.

PIADA

CRUZADAS

não deixe amolecer 
muito
3.Não queremos um 

purê, escorra e reserve
4.Numa outra panela, 

dissolva o creme de 
queijo no leite, coloque 
em fogo médio até co-
meçar a engrossar
5.Junte o requeijão e 

continue mexendo para 
continuar engrossando
6.Por último, acrescen-

te o creme de leite
7.Coloque as batatas 

numa travessa e cubra-
as com o creme, acres-
cente por cima o queijo 
parmesão
8.Leve para gratinar
9.A primeira vez que 

provei, achei uma das 
batatas mais gostosas 
que já comi.

BATATA SUZY COM 
CREME DE QUEIJO

Ingredientes:
•Aproximadamente 1kg 

de batata
•3 caldo de galinha
•1 pacote de creme de 

queijo
•1 lata de creme de leite
•1 copo de requeijão
•500 ml de leite
•1/2 xícara de queijo 

parmesão

 Modo de Preparo:
1.Corte as batatas como 

preferir, o importante é 
que elas tenham apro-
ximadamente o mesmo 
tamanho para cozinha-
rem por igual
2.Cozinhe-as com o 

caldo de galinha, mas 

Fotos: Divulgação Internet

Governo Temer quer liberar até 40% do ensino médio 
a distância

O governo Michel Te-
mer (MDB) quer liberar até 
40% da carga horária total 
do ensino médio para ser 
realizada a distância. Para 
a educação de jovens e 
adultos, a proposta é permi-
tir que 100% do curso seja 
fora da escola.

A reforma do ensino 
médio, aprovada em 2017, 
abriu a brecha ao ensino 
online —possibilidade ve-
tada anteriormente. Agora, 
resolução que atualiza as 
Diretrizes Curriculares Na-
cionais do Ensino Médio 
prevê essa regulamenta-
ção da carga horária.

O texto, obtido pela Fo-
lha, já teve uma primeira dis-
cussão no CNE(Conselho 
Nacional de Educação). 
Após a definição das dire-
trizes, caberá a cada rede 
pública ou escola privada 
regulamentar formatos e 
ferramentas do ensino.

As regras debatidas 
autorizam que qualquer 
conteúdo escolar previsto 
no currículo possa ser dado 
a distância. Se aprovado, 
os alunos poderiam ter dois 
dias de aulas por semana 
fora da sala.

Os defensores da pro-
posta no CNE dizem que ela 
visa permitir a experimenta-
ção de novos recursos na 
educação. Especialistas 
temem a precarização do 
ensino nas redes públicas 
—que concentram 88% das 
matrículas da etapa.

O Brasil tem 6,9 milhões 
de matrículas no ensino 
médio público —em torno 
de 1,5 milhão dos jovens 
de 15 a 17 anos (14,6% do 
total) já abandonaram os 
estudos.

A lei de reforma do ensi-
no médio estipulou que 60% 
da carga horária contemple 

conteúdos comuns, a partir 
do que constar na Base 
Nacional Comum Curricular 
para a etapa —que está no 
Ministério da Educação e 
deve ser apresentada ao 
CNE neste mês.

Para a carga restan-
te, os alunos escolheriam 
entre cinco opções (se 
houver oferta): linguagens, 
matemática, ciências da 
natureza, ciências huma-
nas ou ensino técnico. Com 
as regras em discussão 
no conselho, toda a área 
flexível poderia ser feita a 
distância.

A oferta dessas linhas 
de aprofundamento é um 
dos principais desafios 
para que a reforma saia 
do papel.

Mais de metade dos 
municípios do país só tem 
uma escola de ensino mé-
dio, dificultando a oferta 
de cinco opções para os 
estudantes.

O aval para até 40% 
da carga a distância abri-
ria margem também para 
atender situações de falta 
de professores.

O governo Temer che-
gou a incluir em decreto, 
em maio de 2017, a autori-
zação de ensino a distância 
para alunos do 6º ao 9º ano 
que estivessem “privados 
de oferta” de disciplinas. 
Após críticas, voltou atrás 
e revogou a medida.

DEBATE
A minuta das novas 

diretrizes curriculares foi 
apresentada no CNE no dia 
6 pelo presidente do conse-
lho, Eduardo Deschamps, 
e pelo diretor do Senai, 
Rafael Lucchesi, relator da 
proposta.

Antes da apresentação, 
esse conteúdo foi debatido 
com integrantes do MEC, 

que participaram da re-
dação. Questionada pela 
reportagem, a pasta não 
quis comentar seu teor e 
disse que a definição é uma 
atribuição do conselho.

Nesta terça, após a 
publicação da reportagem, 
o ministro Mendonça Filho 
(DEM) disse que vetará a 
proposta, caso ela avance 
no conselho, que é um 
órgão de assessoramento 
do MEC. Os membros são 
nomeados pelo presidente 
da República.

Não há prazo para fina-
lização do processo, mas 
a previsão é de que ocorra 
neste semestre.

As diretrizes curricula-
res são normas da educa-
ção básica que orientam 
as escolas, inclusive parti-
culares. Há a necessidade 
de revisão por causa das 
mudanças com a reforma 
do ensino médio.

Deschamps defende 
a proposta apresentada, 
mas diz que ela será ainda 
debatida.

“Na minha opinião, não 
estamos falando de ensi-
no fundamental, mas do 
médio. Se não criarmos 
mecanismos, vamos con-
tinuar com problemas de 
atendimento e perder opor-
tunidades de uso.”

Também integrante do 
CNE, Cesar Callegari cri-
tica. “Recursos a distân-
cia devem servir como 
complemento, jamais em 
substituição de professores 
e da escola como local de 
vivência presencial”. Para 
ele, a discussão teria de 
incluir docentes e alunos.

RESPONSABILIDADE
O professor Nelson 

Pretto, da UFBA (Univer-
sidade Federal da Bahia), 
pesquisador em tecnolo-

gia e educação, diz que a 
medida é sinal de esvazia-
mento do ensino público 
de qualidade e falta de 
compromisso com investi-
mentos.

“Fica claro um movi-
mento de desresponsabili-
zação do Estado brasileiro 
com a formação crítica e 
sólida da juventude, e tam-
bém com a infraestrutura 
escolar”, diz. 

Nas escolas de ensino 
médio do país, 60% não 
têm laboratório de ciências, 
16% não têm laboratórios 
de informática e 34%, bi-
bliotecas.

Pretto diz desconhecer 
experiência internacional 
com abertura como essa. 
“Não quer dizer que não 
tenha tecnologia, mas, em 
um processo dessa forma, 
joga ao cidadão toda a 
responsabilidade.”

O novo documento nem 
sequer exige que haja re-
cursos digitais na parte 
remota. O texto diz que a 
educação a distância pode 
ser realizada “desde que 
haja suporte tecnológico 
—digital ou não— e peda-
gógico apropriado”.

Um integrante do MEC, 
que conversou com a re-
portagem sob a condição 
de anonimato, deu como 
exemplo as atividades já 
existentes para reposição 
de aulas, em que há ape-
nas a entrega de trabalhos 

por parte dos alunos.
Estudos mostram que 

aumentar a quantidade de 
horas na escola tem grande 
potencial de alavancar re-
sultados. O próprio governo 
federal anunciou, junto com 
a reforma do ensino médio, 
um programa de incentivo 
a escolas de tempo integral 
(com ao menos 7 horas 
por dia).

Essa mesma reforma 
exige a ampliação da carga 
mínima diária das atuais 
4 horas para 5 horas até 
2022. Essa adequação po-
deria ser, segundo membro 
do MEC, a primeira forma 
de uso de iniciativas não 
presenciais.

O coordenador execu-
tivo da Ação Educativa, 
Roberto Catelli Jr., diz que, 
para a Educação de Jovens 
e Adultos, a abertura de 
100% a distância pode 
ser positiva caso seja só 
uma opção. “Quanto mais 
modelos, mais chances 
de atender um público di-
versificado. O problema é 
transformar 100% a distân-
cia numa política que só vai 
sucatear.”

As novas diretrizes per-
mitem ainda que ativida-
des externas possam ser 
consideradas como carga 
horária escolar. É previsto 
que trabalhos voluntários e 
contribuições para comu-
nidade sejam passíveis de 
entrar na conta.

Fotos: Divulgação

II Vem Mano Meu

O Evento (II Vem Mano 
meu) é uma iniciativa da 
Escola de Capoeira Abassa 
Dendê Maruo situada na 
cidade de São Lourenço, na 
associação dos moradores 
do bairro Sonda, Ministrada 
pelo graduado  Ericsson 
Maradona Noronha dos 
Santos, mais conhecido 
como Teco, que vem fa-
zendo um trabalho árduo 
á 5 anos na cidade e para 
sua realização conta com o 
apoio de empresas locais , 
visando a integração dos 
moradores, pais, atletas 
e simpatizantes da nossa 
arte.

A Comissão Organi-
zadora do II VEM MANO 
MEU tem a função de pro-
mover e

proporcionar aos atle-

Encontro de Capoeira vai contar com a participação do 
Metre Tucano Preto

tas, crianças e participantes 
São Lourencianos alguns 
dias de lazer, vivências e 
aprendizado com o Mestre 
Tucano Preto e demais 
professores e graduados 
vindos de todas as parte 

do Brasil.
O objetivo é incentivar 

as pessoas da prática do 
esporte, tirando crianças 
e adolescentes das ruas e 
conscientizando os adultos 
sobre a importância do 

exercício físico. Além de 
proporcionar lazer também 
ensina sobre nossa história 
e nossa cultura.

O II VEM MANO MEU 
também tem como intuito 
trabalhar temas educativos 

abordando assuntos da 
atualidade através de pa-
lestras e cursos ministrados 
no dia.

O evento será sediado 
no antigo Hotel primus, ago-
ra ONG Casa da Colina.

Proposta que define limite de carga horária fora da escola está em conselho


