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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

No próximo sábado, 19 de Maio, acontece o  
Mutirão contra Dengue

Dessa vez a coleta de entulhos será nos bairros Barreiro, Santa 
Maria e Estação

A Secretária de Saúde, 
com apoio da Secretária 
de Infraestrutura já reali-
zaram mais de 10 mutirões 
de combate ao mosquito 
Aedes Aegypti.

Durante o período não 
epidêmico, o foco é o in-
centivo para adoção de 
hábitos diários de preven-
ção, como manter garrafas 
vazias viradas para baixo, 
trocar a água das plantas 
aquáticas regularmente, 
entre outras ações ca-
pazes de reduzir os cria-
douros.

Para o período epidê-
mico, que vai de janeiro 
a maio, além de manter 
as medidas de prevenção 
para evitar a proliferação 
do mosquito transmissor, 
o foco da campanha enfati-
zará também a importância 
do reconhecimento dos si-

A Mostra Falsete é uma 
iniciativa de fomentar a pro-
dução audiovisual do Sul de 
Minas. A história começa em 
2017, com o lançamento do 
primeiro documentário de 
longa-metragem sobre a 
música do Sul de Minas, o 
Falsete – um filme que reúne 
15 compositores sulmineiros 
que contam sobre sua vida, 
sua obra e do que é feita a 
música desta região. Entre 
entrevistas e belíssimas 
locações, o filme apresenta 
10 clipes de canções inéditas 
interpretadas por Jucilene 
Buosi, cantora e atriz que 
também conduz o DOC. 
Dez cidades também são 
visitadas no documentário, 
com belíssima fotografia, 
confirmando a vocação na-
tural desta região para o 
audiovisual. O documentário 
é dirigido pelo cineasta Ro-
drigo Infante e tem direção 
artística de Wolf Borges. 
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Evento faz parte da programação do Circuito Cultural de São 
Lourenço, que acontece na próxima semana

Foto: ASCPM

nais e sintomas da doença 
pela população. A campa-
nha enfatiza a necessidade 
de acompanhamento por 

um profissional de saúde 
dos casos suspeitos de 
dengue e alertar sobre os 
riscos da auto medicação 

pela população.
No Total até o momen-

to, foram recolhidas apro-
ximadamente 20 toneladas 

de entulhos, que poderiam 
estar nas residências vi-
rando foco do mosquito.

São 12 caminhões que 
estão sendo utilizados para 
recolherem os materiais, 
a  SLTrans também está 
prestando apoio durante 
o mutirão.

No próximo dia 19 de 
maio, a Secretária vai pro-
mover o mutirão vai ser 
no Bairro Barreiro, San-
ta Maria e Estação. Os 
caminhões das equipes 
passam recolhendo os 
entulhos a partir das 7h30 
da manhã, por isso, os mo-
radores precisam deixar 
os materiais nas calçadas 
com antecedência. Vale 
lembrar que as equipes 
não recolhem lixo comum, 
e sim aqueles entulhos 
que possam virar foco do 
mosquito.
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Opinião

Adm. Prof. Cícero Maia

A semana terminou com a 
inesperada notícia, vinda da 
Agência de Inteligência dos 
Estados Unidos - CIA que, 
há quarenta e quatro anos 
atrás, o presidente brasilei-
ro da época Gen. Ernesto 
Geisel, havia declarado que, 
dos noventa e cinco milhões 
de brasileiros, apenas cento 
e quatro eram considerados 
inimigos da pátria e contra 
eles poderiam ser tomadas 
atitudes enérgicas.

A surpresa aconteceu por-
que a notícia veio de um país 
que considera a população do 
planeta como seus inimigos, 
invadem países, destroem 
famílias, matam inocentes, 
praticam ações desprezíveis, 
dentre outras atitudes, de 
todos conhecidos.

Aqueles que foram decla-
rados inimigos da pátria eram 
os que queriam implantar no 
país o comunismo do proleta-
riado uma forma de ditadura 
como a que foi implantada 
em Cuba que dizimou mais 
de cem mil pessoas por se-
rem considerados inimigos 
do Estado.

Uma informação descon-
textualizada, como a que 
nos chegou, pode dar mar-
gem a uma serie de falsas 
interpretações dos fatos. Por 
exemplo, a comunicação não 
diz quem eram os inimigos. 
Diz apenas que a pátria 
tinha opositores. Dentre os 
eleitos a opositores da pátria 
estavam: Carlos Marighella, 
Carlos Lamarca e Dilma Vana 
Rouseff que depois chegou 

a ocupar, democraticamen-
te, o cargo de Presidente 
da República apesar do 
seu histórico de vida.  Hoje 
aguarda julgamento por ter 
tomado atitudes verdadei-
ramente em desinteresse 
da nação.

Carlos Marighella, um 
político ousado, professor, 
escritor e principal organi-
zador da luta armada contra 
o regime militar. Escreveu 
o Manual do Guerrilheiro 
Urbano e Pela Libertação do 
Brasil, financiado por organi-
zações marxistas;

Carlos Lamarca, militar, 
Capitão do Exército, deser-
tou em 1969 se tornando 
um dos comandantes da 
Vanguarda Popular Revolu-
cionária (VPR) organizava 
a guerrilha armada da ex-
trema-esquerda e combatia 
o regime;

Dilma Vana Roussef, 
economista, de grande li-
derança pessoal, fez parte 
da Política Operária – PO-
LOP, atuou na luta armada 
por meio do Comando de 
Libertação Nacional – CO-
LINA e também na Vanguar-
da Armada Revolucionária 
Palmares (VAR-Palmares), 
dentre outras atividades 
afins.

Dos cento e quatro cita-
dos, no comunicado da CIA, 
os três supracitados foram 
os que se insurgiram contra 
os propósitos de governança 
apresentado pelos militares 
com mais veemência. 

De todos, muitos continu-
am vivos! É bom saber quem 
descumpriu as ordens?

CIA, UMA DECLARAÇÃO 
EXTEMPORÂNEA!  

Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 035 / 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019 / 
2018.

A Prefeitura Municipal de Dom Vi-
çoso/MG torna público que realizará 
Licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial, para contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de publicação institucional e 
de atos oficiais da Administração Muni-

cipal, em jornal de circulação regional. 
Credenciamento: Dia 04 / 06 /2018, 
até às 13:00 horas e a abertura dos 
envelopes e Julgamento da Proposta: 
Dia 04 /06 /2018, a partir das 13h e 
01min. O Edital está disponível no 
site: www.domvicoso.mg.gov.br- Es-
clarecimentos poderão ser solicitados 
pelo tel. (35) 3375-1100.  Dom Viçoso, 
18/05/2018.   Pedro de Moura Campos 
– Pregoeiro.

A comida é o maior problema 
de saúde no mundo

Para a ativista indiana Vandana Shiva, a agricul-
tura industrial é o principal ítem da receita para 

acabar com o planeta

Araceli Acosta, publicada 
pelo jornal espanhol ABC, 
15/04/2018

Dá algumas voltas pela sala 
do Círculo de Belas Artes (Ma-
dri) onde ficamos com ela e, em 
seguida, bebe pausadamente 
seu chá para enfrentar a manhã 
de entrevistas e conferências 
que lhe esperam nesta viagem 
a Espanha. A ativista Vandana 
Shiva (Dehradun, Índia, 1952) 
dedicou boa parte de sua vida 
desconstruindo supostos bene-
fícios da agricultura industrial, 
que ela situa como ingrediente 
principal na receita para acabar 
com nossa saúde e com a do 
planeta. Com um sorriso cati-
vante, mostra-se firme na hora 
de defender o papel de liderança 
que as mulheres devem desem-
penhar na luta pela soberania 
alimentar e a agroecologia. 

Esse é o tema da entrevista, 
a seguir, concedida ao jornal 
espanhol ABC, traduzida pelo 
Cepat e publicada pelo IHU 
Unisinos:

ABC: A primeira pergunta 
você a faz no título de seu li-
vro: quem alimenta realmente 
o mundo?

Vandana Shiva: Nas últimas 
décadas, tivemos essa espécie 
de ilusão de que os químicos 
e as corporações são os que 
alimentam o mundo, mas o que 
realmente alimenta o mundo é a 
terra, o sol, a água, a fotossín-
tese, os insetos que polinizam 
os cultivos, os micro-organis-
mos que produzem nutrientes… 
Em segundo lugar, somos nós, 
mulheres, que nutrimos esse 
mundo, todavia 70% da comida 
procede dos pequenos agriculto-
res. Isso é a comida real, porque 
o que chamamos de comida e 
compramos nos supermercados 
é realmente um produto vazio 
nutricionalmente, tóxico, não é 
comida, e não está alimentando 
o mundo.

Então, a comida deixou 
de ser uma fonte de saúde e 
alimento?

Sim, a comida deixou de ser 
uma fonte de nutrientes e se 
tornou um produto, algo com o 
qual se especula e se obtém um 
benefício econômico. A comida 
é o maior problema de saúde 
que há no mundo, e também é 
o maior problema para a saúde 
do planeta. 75% das doenças 
e problemas do planeta e dos 
problemas de saúde da huma-
nidade procedem de uma agri-
cultura globalizada e industrial. 
A grande ameaça para o bem-
estar do planeta e a saúde de 
seus habitantes é a agricultura 
globalizada e industrial e  forma 
de produzir, processar e distribuir 
os alimentos.

Quais riscos enfrentamos 
se não mudarmos a forma de 
nos alimentar e de produzir o 
que comemos?

Tendo em conta que 75% da 
destruição do planeta procede de 
um sistema que nos traz 25% dos 

alimentos, e que estes alimentos 
nos adoecem, só necessitamos 
aumentar ligeiramente nossa 
dieta globalizada e industrial 
para matar o planeta. Já quase 
temos um planeta morto, temos 
um montão de gente doente e 
a fome se tornará ainda pior. 
Se continuarmos assim, dentro 
de um século a partida terá se 
encerrado para nossa espécie, 
porque as condições que nos 
permitem viver terão desapa-
recido.

E essa mudança para uma 
agricultura mais sustentável é 
uma boa maneira de lutar con-
tra o aquecimento global?

É a única solução. A agricultu-
ra industrializada é uma ativida-
de que precisa de combustíveis 
fósseis para seu funcionamento, 
e isso tem alguns custos finan-
ceiros e ecológicos astronômi-
cos. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, cada trabalhador agrí-
cola tem mais de 250 escravos 
energéticos ocultos. O certo é 
que 40% das emissões respon-
sáveis pela mudança climática 
procedem deste sistema agrícola 
global que se baseia em combus-
tíveis fósseis, seja para fabricar 
fertilizantes, mover a maquinaria 
agrícola ou transportar, sem a 
menor sensatez, os alimentos de 
um lugar para outro percorrendo 
milhares de quilômetros.

Seu trabalho se centrou em 
demonstrar que os pesticidas 
e organismos modificados ge-
neticamente são o verdadeiro 
inimigo. O que tem a dizer aos 
que acusam você de ser contra 
o progresso?

Eu não acredito que o pro-
gresso tenha algo a ver com o 
desastre de Bhopal, com o vaza-
mento de gás venenoso de uma 
fábrica de produtos químicos. 
Todas as substâncias químicas 
utilizadas na indústria da agri-
cultura provêm da indústria da 
guerra. Sendo assim, eu não sou 
contra o progresso, mas contra 
os “cartéis de veneno”, que são 
as grandes corporações que nos 
roubam as sementes.

Em seu livro, você diz que 
a chamada Revolução Verde 
teve efeitos muito prejudiciais 
na Índia, e que uma revolução 
semelhante está sendo expor-
tada para a África. O que está 
acontecendo?

Os líderes do G8 e filantropos 
como Bill Gates estão apoiando 
a implantação na África de pro-
dutos químicos e sementes co-
merciais através da aliança para 
uma Revolução Verde na África. 
Esta é a receita para a destruição 
do continente africano e a cares-
tia, que já tem ramificações em 
todo o mundo. Na Índia, antes 
da Revolução Verde, em 1965, 
não havia carestia. Em Punjab, 
que era a região mais próspera 
da Índia, o solo e os aquíferos se 
esgotaram e a biodiversidade de-
sapareceu pelo emprego desses 
produtos químicos. Cegamente, 
está se desenhando um futuro 
sombrio para a África.

Vandana Shiva, ativista 
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Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 
N° 31/2018, PREGÃO PRESENCIAL 

N° 26/2018. 
Objeto: Registro de preços para 

eventual e futura aquisição de pneus 
novos, e câmaras para os veículos e 
máquinas da frota da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE 
MINAS, pelo período de 12 meses, 
conforme condições e especificações 
contidas neste TERMO DE REFE-
RÊNCIA. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 05 de Junho de 
2018, Horário: 09:00 horas para cre-
denciamento e após, abertura dos en-
velopes. Informações (32) 3292-1601. 
E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.
mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo Pedrosa 
Carvalho. Bom Jardim de Minas- MG, 
18/05/2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 39/2018- PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 022/2018 – PRE-
GÃO PRESENCIAL N° 20/2018. 
Contratada: COPERGOL MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
Objeto: Registro de Preços, pelo pra-

zo de 12 meses, para eventual e futura 
aquisição de materiais de construção, 
hidráulico e elétrico, com a finalidade 
de atender as necessidades das Secre-
tarias da Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim de Minas-MG. Valor Total: R$ 
107.143,90. Vigência: 12(doze) meses 
após data da assinatura. Bom Jardim 
de Minas. 16 de Maio de 2018. Sérgio 
Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 40/2018- PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 022/2018 – PRE-
GÃO PRESENCIAL N° 20/2018. 
Contratada:JB SILVA ROCHA Objeto: 
Registro de Preços, pelo prazo de 12 
meses, para eventual e futura aquisição 
de materiais de construção, hidráulico 
e elétrico, com a finalidade de atender 
as necessidades das Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim de 
Minas-MG. Valor Total: R$ 233.854,63. 
Vigência: 12(doze) meses após data 
da assinatura. Bom Jardim de Minas. 
16 de Maio de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 41/2018- PROCESSO LI-

CITATÓRIO Nº 022/2018 – PREGÃO 
PRESENCIAL N° 20/2018. Contrata-
da: PEDRA SUL MINERAÇÃO LTDA

 Objeto: Registro de Preços, pelo 
prazo de 12 meses, para eventual 
e futura aquisição de materiais de 
construção, hidráulico e elétrico, com a 
finalidade de atender as necessidades 
das Secretarias da Prefeitura Municipal 
de Bom Jardim de Minas-MG. Valor To-
tal: R$ 148.350,00. Vigência: 12(doze) 
meses após data da assinatura. Bom 
Jardim de Minas. 16 de Maio de 2018. 
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 42/2018- PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 026/2018 – PRE-

GÃO PRESENCIAL N° 22/2018. Con-
tratado: RONALDO LUIS DE LIMA 
Objeto: Registro de Preços, pelo 

período de 12 meses, para eventual 
e futura aquisição de Gás de Cozinha 
(GLP) P13 e P45 e os respectivos 
vasilhames para demanda de todas as 
atividades desta municipalidade. Valor 
Total: R$ 32.072,50. Vigência: 12(doze) 
meses após data da assinatura. Bom 
Jardim de Minas. 18 de Maio de 2018. 
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE 
RATIFICAÇÃO.

 O Prefeito Municipal de Bom Jardim de 
Minas, Sr. SÉRGIO MARTINS, no exercí-
cio de suas atribuições legais, torna público 
a ratificação do PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO N° 016/2018, INEXIGIBILIDADE 
02/2018, CREDENCIAMENTO 02/2018, 
para Credenciamento de profissionais 
da área de saúde (pessoas físicas ou 
Jurídicas) para atendimento suplementar/
complementar na forma de consultas 
médicas em diversas especialidades, para 
prestação de serviço no município de Bom 
Jardim de Minas, onde foram credenciados 
as pessoas jurídicas: LMCY SERVIÇOS 
MÉDICOS no valor global de R$ 76.000,00 
(setenta e seis mil reais)  e MELO E LOU-
RO CENTRO MÉDICO LTDA no valor 
global de R$ 234.500,00 (duzentos e trinta 
e quatro mil e quinhentos reais), de acordo 
com as condições gerais e observações 
que integram o projeto básico, com respal-
do legal no artigo 25, caput da Lei Federal 
nº 8.666/93 e ulteriores alterações. Bom 
Jardim de Minas, 11 de maio de 2018.  
Sérgio Martins. Prefeito Municipal

No Brasil, o número de doadores 
de órgãos cresceu, mas a 
ausência de informação impede 
que muitas vidas sejam salvas

Quanto mais doações de 
órgãos maior a chance de reco-
meços. Dados do Ministério da 
Saúde mostram que no Brasil, 
atualmente, há cerca de 40 mil 
pessoas na fila de espera para 
doação de órgãos. De acordo 
com a Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos (ABTO), 
a taxa de recusa de doação de 
órgãos por parentes é de 43%, 
e a média mundial em torno de 
25%. O Ministério da Saúde 
busca por meio de campanhas 
educativas a mudança dessa 
mentalidade, mas é um processo 
delicado que envolve a desinfor-
mação e a perda de uma pessoa 
querida.

 No Brasil, o número de doa-
dores vem crescendo. No primei-
ro semestre de 2017 aumentou 
quase 12%. O país passou de 
mais de 14 doadores para cada 1 
milhão de pessoas, para mais de 
16 por milhão de habitantes.

 Pioneiro e inovador na ciên-
cia de transplantação, o Hospital 
Felício Rocho, nos últimos dois 
anos realizou cerca de 442 
transplantes, sendo que os ór-
gãos transplantados foram de 
rim, fígado, pâncreas, coração e 
medula óssea. Segundo a médi-
ca Sandra Vilaça, coordenadora 
da Unidade de Transplantes do 
Felício Rocho, as pessoas preci-
sam confiar no sistema de saúde 
e manter o assunto sobre doação 
de órgãos presente no seu dia a 
dia. “O Hospital tem nefrectomia 

por videolaparoscopia do doador 
e estamos nos preparando para 
iniciar o procedimento via robó-
tica”, ressalta.

 Sandra Vilaça, diz ainda 
que no Hospital Felício Rocho 
existem protocolos humani-
zados para atender pacientes 
analfabetos, cegos e potenciais 
não aderentes. “Temos um am-
bulatório com profissionais para 
avaliar tanto o doador como o 
receptor em cada caso especí-
fico. Os órgãos que podem ser 
doados são: rim, fígado, coração, 
pâncreas, medula óssea, pele e 
ossos ”, explica.

 Muitas pessoas têm dúvida 
sobre quem pode ser doador. De 
acordo com a médica, doador 
pode ser uma pessoa em vida 
ou quem tiver morte encefálica 
(falecido). “Os pacientes trans-
plantados têm alta hospitalar pro-
gramada e recebem uma cartilha 
e também têm acompanhamento 
com uma equipe multidisciplinar: 
enfermeira, farmacêutica e nu-
tricionista, além de um médico 
para passar todas as orientações 
necessárias”, finaliza Sandra 
Vilaça. 

Em 2015, Marluce Andra-
de, da famosa dupla sertaneja 
Marluce & Luciano, realizou um 
transplante de rim, no Hospital 
Felício Rocho. Ela recebeu o rim 
do irmão Luciano. Atualmente, a 
dupla de cantores apoia diversas 
causas sociais, em especial a 
doação de órgãos.
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Mostra Falsete de Cinema se 
apresenta em São Lourenço nos 

dias 25 e 26 de Maio

A Mostra Falsete é uma 
iniciativa de fomentar a pro-
dução audiovisual do Sul de 
Minas. A história começa 
em 2017, com o lançamen-
to do primeiro documentário 
de longa-metragem sobre 
a música do Sul de Minas, 
o Falsete – um filme que 
reúne 15 compositores sul-
mineiros que contam sobre 
sua vida, sua obra e do 
que é feita a música desta 
região. Entre entrevistas e 
belíssimas locações, o filme 
apresenta 10 clipes de can-
ções inéditas interpretadas 
por Jucilene Buosi, cantora 
e atriz que também con-
duz o DOC. Dez cidades 
também são visitadas no 
documentário, com belíssi-
ma fotografia, confirmando 
a vocação natural desta 
região para o audiovisual. 
O documentário é dirigido 
pelo cineasta Rodrigo Infan-
te e tem direção artística de 
Wolf Borges. 

Desde então os pro-
dutores levam a diversas 
cidades do interior a Mostra 
Falsete que é uma iniciativa 
de consolidar essa voca-
ção oferecendo oficinas 
profissionais de cinema e 
uma Mostra de filmes in-
dependentes, sendo até 2 
curtas e o longa-metragem 
Falsete, realizadas em pra-
ça pública. Várias cidades 
sulmineiras já receberam a 
Mostra. Todos os eventos 
são oferecidos com entrada 
franca e livre para todos os 
públicos.

Para São Lourenço a 
Mostra Falsete traz, além 
da exibição do documentá-
rio, três oficinas de cinema, 

21ª edição da Expocafé espera 
reunir 15 mil pessoas em três 

dias de evento

A Expocafé 2018 foi 
aberta ao público nesta 
quarta-feira (16/5), no 
Campo Experimental 
da Epamig em Três 
Pontas, no Território 
Sul. Em sua 21ª edi-
ção, a feira é um dos 
principais eventos na-
cionais de transferên-
cia de tecnologia e ex-
posição de máquinas e 
implementos do setor 
cafeeiro.

A estimativa é de 
que passem pela ex-
posição cerca de 15 
mil pessoas nos três 
dias da feira. A Expo-
café é uma realização 
doGoverno de Minas 
Gerais, por meio da 
Epamig e da Secretaria 
de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento 
(Seapa).

Durante a solenida-
de oficial de abertura, 
o secretário da Seapa 
em exercício, Amaril-
do Kalil, destacou a 
importância do café 
como fonte geradora 
de emprego, renda e 
divisas para Minas e 
o país.

“A atual safra minei-
ra deve ser de aproxi-
madamente 30 milhões 
de sacas. Isso repre-
senta mais da metade 
da produção nacional. 
Além disso, o café é 
o principal produto da 
pauta de exportações 
do agronegócio minei-
ro. Somente no ano 
passado, o valor das 
exportações do seg-
mento cafeeiro alcan-
çou US$ 3,4 bilhões 
com a comercialização 
de mais de 20 milhões 
de sacas. Tudo isso 
mostra o peso do café 
para o nosso estado 
e a importância deste 
evento para o apri-
moramento de toda 

a cadeia produtiva”, 
afirmou.

O secretário Ama-
rildo Kalil destacou, 
ainda, o papel do Go-
verno de Minas Gerais 
na elaboração e exe-
cução de políticas pú-
blicas específicas para 
o setor cafeeiro, como 
a realização do Con-
curso de Qualidade 
de Cafés, do Circuito 
Mineiro da Cafeicultura 
e da Semana Interna-
cional do Café (SIC), 
o programa Certifica 
Minas Café, além do 
trabalho de vigilância 
sanitária, pesquisa e 
extensão rural realiza-
do pelas instituições 
do sistema operacio-
nal da agricultura no 
estado (IMA, Epamig 
e Emater-MG).

Neste ano, a área 
de exposição da feira 
teve um aumento de 
dois mil metros quadra-
dos, totalizando 14 mil 
m2 e a presença de 30 
novos expositores. “No 
total são 160 exposi-
tores e 205 estandes. 
Todos esses números 
reforçam o crescimen-
to e a credibilidade 
do evento junto aos 
parceiros”, avaliou o 
presidente da Epamig, 
Rui Verneque.

Para as próximas 
edições, a expecta-
tiva é de que esteja 
pronto o novo espaço 
de eventos do Campo 
Experimental de Três 
Pontas, onde serão re-
alizados os simpósios, 
palestras técnicas e 
workshops não somen-
te da Expocafé, mas de 
todos os eventos da 
unidade de pesquisa. 
O presidente da Epa-
mig ainda agradeceu 
o apoio do Governo à 
instituição, ressaltando 

os recursos para o as-
faltamento de 4,2 mil 
metros quadrados na 
área de realização da 
Expocafé.

Programação 
técnica

Um dos destaques 
da feira, a programa-
ção técnico-científica 
contou com plantão 
técnico no estande da 
Epamig e o primeiro 
dia da Dinâmica de 
Máquinas que conta 
com 14 estações co-
mandadas por Epa-
mig, Emater-MG, Uni-
versidade Federal de 
Lavras e empresas de 
equipamentos para a 
lavoura cafeeira, que 
demonstram na prática 
o funcionamento do 
maquinário. No ôni-
bus-laboratório Ciência 
Móvel, os visitantes 
puderam saber sobre 
as hortaliças não-con-
vencionais.

Nesta quinta-feira 
(17/5), dois eventos 
serão realizados na 
Tenda de Eventos da 
Expocafé. Na parte da 
manhã, de 9h às 12 
horas, acontece o 1º 
Encontro das AgroMu-
lheres, promovido pelo 
portal AgroMulher, que 
reúne informações e 
sobre mulheres que 
empreendem na agro-
pecuária. De 13h30 às 
16h, o Grupo Ecocert 
vai abordar o tema Cer-
tificação Orgânica por 
Auditoria - principais 
conceitos e etapas para 
a certificação do café.

A Expocafé segue 
até a próxima sexta-
feira (18/5), no Campo 
Experimental da Epa-
mig, em Três Pontas, 
de 8h às 18h. A entrada 
é gratuita.

Dentro da programação do Circuito Cultural de São Lourenço, 
que acontecerá na próxima semana 
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com profissionais de grande 
experiência. As oficinas 
atenderão, cada uma delas, 
de 30 a 40 interessados, 
que não precisam ter ex-
periência com produção. A 
primeira será a Oficina de 
Figurino e Objetos Ceno-
gráficos, na sexta-feira (25), 
a partir das 9:30, que falará 
sobre a criação e confecção 
de figurinos, ministrada 
por Léo Zincone. A Oficina 
de Produção e Direção de 
Cinema, que acontecerá 
também na sexta-feira, as 
14:30, abordará a criação 
cinematográfica e a função 
de diretor e será ministrada 
pelo Diretor Bruno Benetti. 

A premiada maquiadora Wa-
nessa Brazil fará a Oficina 
de Maquiagem para Cena, 
no sábado (26) as 9:30, que 
mostrará a maquiagem na 
construção de personagens, 
com a participação de mode-
los-voluntários destacados 
entre os participantes. As ins-
crições para as oficinas são 
gratuitas e podem ser feitas 
no São Lourenço Convention 
& Visitors Bureau e pelo e-
mail saolourencocriativa@
gmail.com 

Na noite de sexta-feira 
será exibido, as 20:30 no 
Estacionamento do Parque 
das Águas, sob a tenda mon-

tada para a realização do 
Circuito Cultural, o Docu-
mentário Falsete – o que 
é de naturetat, negare pot! 
Além do curta-metragem 
“Violas”.

A Mostra Falsete é via-
bilizada pela Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura de 
MG e tem o patrocínio de 
Hipermercado Baronesa, 
Pátrica e Guaraná Man-
tiqueira. Tem o apoio do 
São Lourenço Convention 
& Visitors Bureau, Produc-
tion Eventos e Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
São Lourenço, contando 
com a produção local da 
São Lourenço Criativa.

Governo anuncia nova data de pagamento da 
primeira parcela

O Governo de Minas Gerais informa que a nova data de pagamento da 
primeira parcela dos salários do funcionalismo público do Executivo Es-

tadual é 18/5 (sexta-feira)
A alteração foi 

necessária tendo 
em vista a análise 
preliminar da lista 
de servidores com 
supostos acúmulos 
de função aponta-
dos pelo Tribunal 
de Contas do Esta-
do (TCE-MG).

 As datas refe-
rentes às segunda 
e terceira parce-
las permanecem 
as mesmas, assim 
como os critérios 
adotados:

 
- 1ª parcela: 18/5 

(sexta-feira);
- 2ª parcela: 25/5 

(sexta-feira);
- 3ª parcela: 30/5 

(quarta-feira).
 
* servidores com 

salário até R$ 3 mil 

líquidos recebem 
integralmente na 
primeira parcela;

* servidores com 
salário até R$ 6 mil 
líquidos recebem 
uma parcela de R$ 
3 mil e o restante 
na segunda par-
cela;

* servidores com 

salário acima de R$ 
6 mil líquidos re-
cebem R$ 3 mil na 
primeira parcela, R$ 
3 mil na segunda 
parcela e o restante 
na terceira parcela.

 As forças da 
Segurança Públi-
ca (Polícia Militar, 
Polícia Civil, Bom-

beiros e Agentes 
Penitenciários) e 
servidores da Fhe-
mig não tiveram a 
data da primeira 
parcela alterada, 
conforme anuncia-
do anteriormente.

 **Governo de 
Minas Gerais

Neste ano, a área de exposição da feira teve um aumento de dois mil metros quadrados
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A Expocafé segue até a próxima sexta-feira 
(18/5), no Campo Experimental da Epamig, em 

Três Pontas, no Território Sul
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RECEITA

PIADA

CRUZADAS

•2 paçocas esfareladas
•3 paçocas esfareladas 

para enfeitar
  Fazer a Massa:
1.Bata tudo no liquidi-

ficador
2.Coloque em forma un-

tada com óleo ou mantei-
ga e enfarinhada (utilize 
papel-toalha para untar 
a forma)
3.Asse em forno médio, 

preaquecido, por cerca 
de 40 minutos, ou até 
dourar
4.Após frio, desenforme 

e coloque a cobertura

Coberta:
1.Leve os ingredientes 

ao fogo baixo, mexendo 
sem parar, até atingir 
o ponto de brigadeiro 
mole
Coloque sobre o bolo e 

adicione as 3 paçocas 
esfareladas por cima

Bolo de Paçoca

Ingredientes Massa:
•3 ovos
•1/2 xícara de óleo
•1 xícara de leite
•1 e 1/2 xícaras de açú-

car
•1 xícara de paçoca
•2 xícaras de farinha 

de trigo
•1 colher (sopa) de fer-

mento

Cobertura:
•1 lata de leite conden-

sado
•200 g de doce de leite
•1 colher (sopa) rasa de 

manteiga

Por Kadu Silva 

Escrever sobre clássico 
é sempre uma tarefa com-
plicada, ainda mais quando 
isso vem de Tim Burton, 
um cineasta acostumado 
a transformar obras a seu 
estilo, mas vamos lá.

No filme Peixe Gran-
de, Tim Burton discute de 
forma lúdica a relação pai 
e filho e como a inocência 
sobre algo fabuloso pode 
nos fazer viver mais feli-
zes, já que tudo parece 
um sonho.

Essa linda fabula mos-
tra Edward (Albert Finney) 
um exímio contador de 
histórias, que por conta-la 
de forma tão contundente 
acaba se tornando um ver-
dadeiro mito adorado por 
quase todos que escutam 
seus contos, menos seu 
filho Will (Billy Crudup) 
que após se tornar adulto 
perdeu o interesse pelas 
fantasiosas histórias do 
seu pai. Em certo momento 
Will recebe uma ligação 
dizendo que seu pai está 
doente, o que acaba apro-
ximando eles novamente, 
possibilitando assim que 
ele entenda melhor seu pai 
e a origem de todas essas 
histórias maravilhosas.

O roteiro escrito por, 

John August baseado no 
livro de Daniel Wallace 
nos convida a entrar em 
um mundo particular, onde 
o que vale é a magia do 
sonho. Os diálogos e os 
personagens carismáticos 
nos envolvem de forma 
encantadora, já que todo 
aquele ambiente é pura 
nostalgia de um mundo 
dos sonhos, representando 
nosso olhar particular de 
quando olhávamos para o 
alto e todo mundo parecia 
gigante, onde as nuvens 
pareciam desenhos e por 
ai vai…

Burton muito acostuma-
do a construir um mundo 
paralelo, pode colocar sua 
criatividade considerada 
por muitos, bizarra, a flor 
da pele, já que as histórias 
de Ed não tem nenhum 
caráter real. Seus contos 
sempre estão buscando 
algo fantasioso e mágico 
para que se torne realmen-
te uma história maravilho-
sa. A direção de arte ajuda 
a criar todo esse universo 
com bruxas, gigantes, o 
ambiente circense, tudo 
isso no tom poético.

A narrativa do filme é 

bem cadenciada, mesclan-
do os acontecimentos reais 
com os flashbacks que fa-
zem parte das histórias de 
Ed, e essa nuance entre o 
real e o imaginário, trans-
forma o filme numa aven-
tura magica e repleta de 
metáforas, sem contar as 
ironias acidas que Burton 
sempre costuma imprimir 
em seus longas.

Como já citei a cons-
trução desse mundo ima-
ginário é perfeitamente 
bem pensada e a equipe 
de direção de arte sabe 
muito bem delimitar o lúdi-

co do real. E dentro desse 
mundo imaginário os vários 
ambientes são de uma 
precisão incrível, nos trans-
portando para essa viagem 
dos sonhos.

O elenco responsável 
por representar essa linda 
história se mostra bem 
inspirado. Todos os atores 
conseguem compor os 
carismáticos personagens 
que dão vida as histórias 
de forma ótima. Destaque 
para Albert Finney o con-
tador de histórias Ed que 
com um seu tom amoroso 
faz esse pai que só quer 
tornar a vida do filho sem-
pre mágica e divertida, 
mesmo depois de adulto.

Apesar de não tão re-
buscada e sombria como 
outras obras de Tim Bur-
ton, esse filme Peixe Gran-
de é mais um que mostra 
o seu poder em impor sua 
linguagem visual e mesmo 
assim não tirar a essência 
sentimental do filme. Filme 
esse que celebra o amor e 
o sonho de permanecemos 
sempre com a inocência 
dos tempos de criança 
ativa, nos tornando assim 
seres muito mais huma-
nos e felizes. É uma obra 
essencial para quem ama 
o cinema e principalmente 
para quem gosta do traba-
lho de Tim Burton
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JOÃO DELFIM SOBRINHO

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

João Delfim nasceu 
em São Lourenço à doze 
de outubro de 1921. Seus 
pais foram Pedro Delfim 
e Maria Isabel da Con-
ceição. 

Casou-se em primeiras 
núpcias com Benedita Car-
valho Delfim, com a qual 
teve cinco filhos: Maria 
Dalva, Maria Alzira, Maria 
da Glória, João Pedro e 
Maria Teresa. Com o fale-
cimento da esposa, casou-
se com Maria Aparecida 
de Souza.

Deus, onipresente em 

sua vida, coordenou sua 
maior riqueza : seus fi-
lhos; hoje pessoas dignas 
e consideradas. Sr. João 
trabalhou na Empresa de 
Águas de São Lourenço 
por cinquenta e seis anos, 
trinta dos quais nas duchas 
do Balneário. Transporte 
interno, engarrafamento, 
jardins, nada passou sem 
o toque mágico das mãos 
do Sr. João Delfim!  

Aos treze anos come-
çou a trabalhar nos jardins. 
Não teve tempo de brincar, 
como os meninos de sua 

época; nem de frequentar 
com regularidade uma boa 
escola.

João Delfim passou 
sua adolescência admiran-
do as rosas, regando as 
hortênsias, transformando 
o parque no paraíso das 
boninas, no recanto en-
cantado dos amores per-
feitos e das margaridas... 
Por isso, pela total falta de 
tempo não é um Doutor...  
Mas, foi a Universidade 
da Vida que lhe conferiu 
um diploma que só os pri-
vilegiados conquistam: o 

Diploma da Solidariedade, 
do Amor ao Trabalho, da 
Honestidade e da Sabe-
doria, conquistados com 
muito trabalho ao longo de 
sua existência.

Poucos são reconhe-
cidos por tantos anos de 
trabalho! João Delfim So-
brinho o foi. Recebeu da 
Fundação Municipal de 
Cultura, na gestão Édna 
de Souza Neves, a Co-
menda Henrique Fernan-
des Ensá, consagração 
pública não só por seu 
trabalho, mas, por sua dig-

nidade ao executá-lo.
Certa vez, uma pessoa 

saindo da ducha , ao agra-
decer-lhe, perguntou:

-João, o senhor já aten-
deu aqui no balneário mui-
ta gente importante?

Sr. João , com a humil-
dade que lhe é peculiar, 
respondeu meio encabu-
lado:

-Sim, muita gente; aca-
bo por exemplo de atender 
o senhor!

João Delfim Sobrinho, 
sempre será uma grande 
Presença!

Peixe Grande e suas histórias maravilhosas


