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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

Estudantes de São Lourenço ocuparam o 
lugar dos vereadores e votaram propostas 

sobre Violência Contra a Mulher 
Os participantes do 

Projeto Parlamento Jo-
vem de Minas, que cur-
sam o Ensino Médio 
em escolas públicas 
e particulares de São 
Lourenço, sentaram 
nas cadeiras dos verea-
dores na última quarta-
feira (20.06) e, como 
eles, votaram em leis 
que podem mudar a 
realidade. Todas as pro-
postas foram escritas 
pelos próprios estudan-
tes e têm como objeti-
vo combater e reduzir 
a “Violência Contra a 
Mulher” no estado. O 
evento foi da Escola do 
Legislativo da Câmara 
Municipal. 
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 Termina no próximo dia 
29 de junho o prazo para os 
trabalhadores com direito 
ao Abono Salarial ano-base 
2016 sacar o recurso, que 
pode chegar a um salário 
mínimo (R$ 954). Até o 
final de maio, 2,22 milhões 
de trabalhadores não ha-
viam sacado o valor a que 
tinham direito (veja tabela 
abaixo).

 Dentre as regiões bra-
sileiras, a Nordeste e a 
Sudeste acumulam a maior 
quantidade de pessoas que 
ainda não buscaram os 
recursos. Caso o dinheiro 
não seja retirado pelos 
beneficiários, o valor vai 
para o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) e o 
trabalhador só poderá sacar 
o abono do ano seguinte.

 O ministro do Trabalho, 
Helton Yomura, lembra que 
o FAT beneficia os trabalha-
dores brasileiros por meio 
do Seguro-Desemprego e 

Foto:Divulgação
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também pelo Abono Sala-
rial, mas que os benefici-
ários não podem deixar de 
pesquisar se têm direito e 
realizar o saque.

“Mesmo que o FAT seja 

uma ferramenta dos tra-
balhadores, o recurso do 
Abono Salarial ano-base 
2016 está disponível neste 
momento e pode auxiliar na 
renda das famílias, dando 

um fôlego para quem não 
está com as contas em dia”, 
afirma Yomura.

 O Abono Salarial ano-
base 2016 começou a ser 
pago em 27 de julho de 

2017. Desde então, 22,2 
milhões de trabalhadores 
foram pagos em todo o 
Brasil, de acordo com a 
última atualização. Os va-
lores sacados atingiram R$ 

16,4 bilhões. Ainda há R$ 
1,6 bilhão à disposição dos 
trabalhadores.

 Quem tem direito
 Para ter direito ao Abo-

no Salarial do PIS/Pasep é 
necessário ter trabalhado 
formalmente por pelo me-
nos um mês em 2016 com 
remuneração média de até 
dois salários mínimos. Além 
disso, o trabalhador tinha 
de estar inscrito no PIS/
Pasep há pelo menos cinco 
anos e ter tido seus dados 
informados corretamente 
pelo empregador na Rela-
ção Anual de Informações 
Sociais (Rais).

 De acordo com o chefe 
da divisão do Abono Sala-
rial do Ministério do Traba-
lho, Márcio Ubiratan Brito, 
a quantia que cada traba-
lhador tem para receber é 
proporcional ao número de 
meses trabalhados formal-
mente no ano-base e varia 
de R$ 80 a R$ 954.

 Quem trabalhou duran-

te todo o ano recebe o valor 
cheio. Quem trabalhou por 
apenas 30 dias recebe o 
valor mínimo. “Se a pessoa 
trabalhou um mês, recebe 
1/12 do valor, se trabalhou 
dois meses, 2/12, e assim 
sucessivamente”, explica. 

 Os empregados da ini-
ciativa privada, vinculados 
ao PIS, sacam o dinheiro 
na Caixa. O banco dispo-
nibiliza uma página para 
que o trabalhador consulte 
se tem direito a receber o 
valor. Para isso, é preciso 
informar o número do PIS 
(geralmente registrado na 
carteira de trabalho) e digi-
tar a senha. Quem não tem 
senha, pode cadastra uma 
na página de consulta. 

 Para os funcionários 
públicos, a referência é o 
Banco do Brasil. O banco 
disponibiliza um aplicativo 
que precisa ser baixado e 
instalado para que o traba-
lhador consulte se tem direi-
to e o valor do benefício.
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Opinião

É preocupante a notícia 
de que a cobertura vacinal no 
Brasil está caindo. Em 2017, 
o Ministério da Saúde espera-
va imunizar 95% das crianças 
com menos de um ano, mas 
só conseguiu índices que 
variam entre 71% (tetra viral) 
e 91% (BCG).

A boa nova é que, pelo 
menos por enquanto, não há 
indícios de que a diminuição 
da procura pelas imunizações 
tenha motivação religiosa ou 
ideológica, como ocorre em 
partes da África e também em 
países ricos como os EUA e 
o Reino Unido.

Embora um ou outro imu-
nizante tenha sido objeto de 
boatos infundados sobre sua 
segurança, a queda na cober-
tura aqui se deveu principal-
mente ao desleixo dos pais. A 
melhor evidência disso é que 
uma vacina ministrada em 
dose única na maternidade, 
como a BCG, ficou bem perto 
da meta, enquanto as que 
exigem repetidos reforços 
são as que mais se afastam 
dela. É mais fácil combater 
preguiça do que ideologia.

Eu relutaria, porém, em 
adotar as medidas mais vi-
gorosas que o Estado está 
autorizado a utilizar contra 
os pais que não mantêm em 
dia a caderneta de vacinação 

dos filhos. O arsenal inclui 
até ações penais. O sistema 
de saúde precisa ser visto 
como um aliado confiável 
da família, não como um 
oponente que impõe suas 
vontades recorrendo à força. 
Fazê-lo só criaria espaço 
para as visões paranoicas 
sobre o papel do Estado, 
que são o principal alimento 
dos movimentos antivacinais 
mundo afora. 

Aqui, não basta vencer; 
é preciso convencer. E ar-
gumentos não faltam. Va-
cinas, não custa lembrar, 
são, ao lado do saneamento 
básico, a maior conquista 
da civilização no campo da 
saúde pública. Foram essas 
duas medidas as principais 
responsáveis por reduzir a 
mortalidade infantil da casa 
das várias centenas por mil 
nascidos vivos no início do 
século 20 para cerca de 30 
hoje (média mundial). Essa 
brutal redução nos óbitos 
infantis é que explica a maior 
parte do salto da expectativa 
de vida global, que foi de 31 
anos em 1900 para 72 anos 
hoje.

***Hélio Schwartsman
É bacharel em filosofia e 

jornalista. Na Folha, ocupou 
diferentes funções. É articu-
lista e colunista.

Alerta amarelo

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCES-
SO N° 35/2018, PREGÃO PRE-

SENCIAL N° 29/2018. 
Objeto: Registro de preço, para 

eventual e futura contratação de 
empresa especializadas em serviços 
de impressão gráfica destinados a 
atender as Secretarias da Prefeitura 
Municipal De Bom Jardim de Minas. 
Entrega de Envelopes e Sessão Pú-
blica dia 04 de Julho de 2018, Horá-
rio: 09:00 horas para credenciamento 
e após, abertura dos envelopes. 
Informações (32) 3292-1601. E-
mail: licitacao@bomjardimdeminas.
mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo Pedrosa 
Carvalho. Bom Jardim de Minas- MG, 
20/06/2018.

EXTRATO DE CONTRATO. 
Processo de licitação nº 033/2018, 

Pregão presencial 27/2018. Partes: 
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE 
MINAS X ROCHA E VIEIRA E 
ARANTES SOCIEDADE DE AD-
VOGADOS. Prazo contratual por 12 
meses. Objeto do contrato: Contrata-
ção de sociedade de advogados, ou 
sociedade individual, para prestação 
de serviços técnicos de advocacia 
para o patrocínio, sem exclusividade, 
de processos administrativos, e as-
sessoria administrativa de Controle 
externo, nos termos e condições e 
especificadas no Anexo II do edital. 
Valor: R$ 50.400,00. Bom Jardim de 
Minas, 4 de Maio de 2018. Sérgio 
Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO. PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO 025/2018,   
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, 

DISPENSA N° 001/2018, CON-
TRATO 19/2018. Partes: MUNICÍ-
PIO DE BOM JARDIM DE MINAS 
x COOPERATIVA DA AGRICUL-

TURA FAMILIAR DE LIMA DUAR-
TE E REGIÃO- ACOOPAFALDER. 

Prazo contratual até 31 de de-
zembro de 2018. Objeto do contrato: 
Aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreende-
dor Familiar Rural, para atendimento 
ao Programa Nacional de Alimen-

tação Escolar/PNAE, conforme 
especificações contidas na Planilha 
Orçamentária. Valor: R$ 19.135,00. 
Bom Jardim de Minas, 11 de junho 
de 2018. Sérgio Martins. Prefeito 
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO. PRO-

CESSO DE LICITAÇÃO  025/2018,  
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, 

DISPENSA N° 001/2018, CON-
TRATO 19/2018. Partes: MUNICÍ-
PIO DE BOM JARDIM DE MINAS 

x CARLO ANTÔNIO DE SA. 
Prazo contratual até 31 de de-

zembro de 2018. Objeto do contrato: 
Aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Em-
preendedor Familiar Rural, para 
atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, 
conforme especificações contidas 
na Planilha Orçamentária. Valor: R$ 
2.711,40. Bom Jardim de Minas, 11 
de junho de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE 
CREDENCIAMENTO. PROCES-
SO LICITATÓRIO Nº 024/2018 

– INEXIGIBILIDADE N°003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018. 

CONTRATO 16/2018. Partes: 
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM 

DE MINAS x LABORATÓRIO DE 
ANÁLISE CLÍNICAS MARLIEIRE 

LTDA.
 Prazo contratual por 12 meses. 

Objeto do contrato: Credenciamento 
de empresas especializadas em exa-
mes de diagnósticos, interessadas 
em firmar contrato com MUNICÍPIO 
DE BOM JARDIM DE MINAS, em 
caráter complementar para a realiza-
ção de EXAMES LABORATORIAIS, 
nos valores constantes na tabela de 
procedimentos do SIA/SUS editada 
pelo Ministério da Saúde e publicada 
no Diário Oficial da União, conforme 
especificações contidas no PRO-
JETO BÁSICO do Edital. Valor: R$ 
24.000,00. Bom Jardim de Minas, 07 
de Junho de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

Uma nobre at i tude de 
cidadania e espiritualidade

**Jacir Venturi*
A solidariedade é intrínse-

ca à condição humana, um 
dever moral que vai além da 
dimensão religiosa, pois todos 
somos gregários e frágeis. A 
bondade é tão relevante que, 
cinco séculos antes de Cristo, 
nos limiares da filosofia, o pré-
socrático Demócrito de Abdera 
assim aconselhava: “é preciso 
ou ser bom ou imitar quem o 
seja”.

Praticar o bem é um ato no-
bre e gratificante, sejam quais 
forem as motivações: espiritua-
lidade, cidadania ou alegria de 
servir. Conta-se que um grande 
filantropo americano foi à Índia 
conhecer as ações de Madre 
Teresa e, surpreso com tanta 
misericórdia e dificuldade, 
teria exclamado: “Irmã, eu não 
faria esse trabalho por dinheiro 
algum do mundo”. Ao que ela 
respondeu: “Eu também não”. 
Imbuída de elevada religiosida-
de, ela manifesta a sua escala 
de valores: “as mãos que aju-
dam são mais sagradas que os 
lábios que rezam”.

O voluntariado é uma via de 
mão dupla, pois dá dignidade, 
supre necessidades básicas 
e leva tanto quanto possível 
autossuficiência à comunida-
de atendida. E a neurociência 
comprova que agir de modo 
altruísta, entre outros efeitos 
positivos, libera o hormônio oxi-
tocina, que promove bem-estar 
e cuja falta pode ocasionar es-
tresse e depressão. “Volunta-
rioterapia”, um neologismo que 
se impõe diante de testemu-
nhos daqueles que esquecem 
os próprios problemas, pois 
são pequenos diante da rea-
lidade em que estão atuando; 
ou que abandonaram terapias 
e remédios contra a tristeza e a 
depressão – não há voluntário 
triste quando em ação.

Zilda Arns, uma mártir do 
voluntariado – pois faleceu em 
plena atividade comunitária, 
vítima do terremoto no Haiti em 
2010 – se faz oportuna: “quem 
é voluntário não só dá, recebe 
muito mais”. Essa transcenden-
talidade está presente nas pa-
lavras de Gibran Khalil Gibran, 
humanista e escritor libanês: “O 
trabalho voluntário é para mim 
uma prece silenciosa. Deveis 
encontrar uma causa generosa 
à qual sacrificareis tempo e 
dinheiro, porque é assim que 
conhecereis a alegria de dar. 
Mais do que vossas posses, é 
quando derdes de vós próprios 
é que realmente dais”.

Inegavelmente, é a moti-
vação religiosa que prepon-
dera em atividades sociais de 
benemerência. Os fiéis que 
frequentam igrejas, sinagogas, 
mesquitas ou outros templos 

são mais generosos na doação 
de seu tempo e nas contribui-
ções pecuniárias. Um estudo 
realizado nos Estados Unidos 
pela Charities Aid Foundation 
aponta que, em média, o ame-
ricano religioso distribui 7% 
de sua renda para projetos 
sociais, correspondendo ao 
dobro dos 3,5% praticados 
pela população como um todo, 
em muito contrastando com os 
0,3% da renda que os brasilei-
ros dedicam às doações.

Certamente, não é menor a 
generosidade dos brasileiros, 
mas sim baixa a confiança em 
relação às associações de fi-
lantropia (quantas delas mere-
cedoras do adjetivo “pilantrópi-
cas”?). A despeito, há um outro 
olhar, de enlevo e esperança, 
quando se convive com o ex-
pressivo número de abnegados 
que dedicam tempo e dinheiro 
às famílias necessitadas ou en-
tidades assistenciais idôneas, 
sem que constem em qualquer 
estatística.

Até mesmo sem vínculos 
com crenças religiosas, muitos 
são os atores sociais movidos 
pelo espírito de cidadania, cujo 
estímulo advém do prazer de 
agregar valor à comunidade, ou 
até pelo desejo de serem reco-
nhecidos. Sim, há aqueles que 
promovem ações voluntárias 
em busca de reconhecimento e 
autopromoção ou para vender 
uma boa imagem – mesmo 
assim, não devem ser julgados, 
pois a entrega traz benefícios. 
É um narcisismo eficaz, e ser 
apreciado é próprio da condi-
ção humana. Seja qual for a 
motivação, é sempre relevante 
a promoção de oportunidades 
de estudos e trabalho que 
propiciem autossuficiência e 
efetiva inclusão social.

Infelizmente, boa parte dos 
países ainda pratica a “econo-
mia da exclusão, que mantém 
os pobres na marginalida-
de” – faz-se oportuno o papa 
Francisco. E o Brasil é uma 
das nações em que há maior 
desigualdade social, não por 
escassez de recursos, e sim 
por injustiça e improbidade. É 
de se perguntar: o que choca 
mais, a pobreza ou a passivi-
dade diante dela? A bem da 
verdade, uma real e duradou-
ra transformação de nosso 
país virá de uma contribuição 
muito significativa das ações 
comunitárias de cada um de 
nós e, concomitantemente, de 
uma pressão persistente sobre 
gestores públicos e melhores 
escolhas na eleição de nossos 
dirigentes e legisladores.

*Jacir J. Venturi, coordena-
dor da Universidade Positivo 
(UP), foi professor e diretor de 
escolas públicas e privadas.

Edital de Loteamento
Pelo presete Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 

6.766/79, que AGILE PAVICAN SÃO LOURENÇO SPE LTDA.  sociedade 
empresária limitada, inscrita no CNPJ n° 29.043.937/0001-26, com registro 
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais cf. n°. 31210962840, em data 
de 10/11/2017, sediada na cidade de Alfenas/MG, na Praça Fausto Monteiro, 
n° 354, representada por seus sócios: Agile São Lourenço Empreendimentos 
Ltda, inscrito no CPJ sob n° 28.365.284/0001-39; Sérgio Pimenta Duarte, 
inscrito no CPF n° 312.932.806-82; Maria Helena Silveira Pereira, inscrita 
no CPF n° 193.237.606-25; Pavican Pavimentação e Terraplkanagem Ltda., 
inscrita no CNPJ sob n°. 03.091.412/0001-72, Rogério de Brito Cândido, 
inscrito no CPF n° 739.021.286-15; Roberto Donizete Cândido, inscrito no 
CPF n°. 523.432.436-20; e, Daniela Brito Cândido Tosi, Inscrita no CPF n°. 
034.664.016-40., depositou nesta Serventia em 19.06.2018, protocolo n°. 
86.001, toda documentação para registro de LOTEAMENTO “ CONDOMINIO 
ALTO DA SERRA”, situado nesta cidade, no lugar denominado BOMBA, sendo 
que o mesmo foi aprovado pelo Município de São Lourenço - MG em 11 de abril 
nde 2018. O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na 
matrícula 30.826 do Livro 02, de Registro Geral. O loteamento será composto 
de 171 unidades, dividido em 08 quadras a seguir discriminadas : Quadra A: 
32 lotes; Quadra B: 19 lotes; Quadra C: 05 lotes; Quadra D: 35 lotes; Quadra 
E: 11 lotes; Quadra F: 35 lotes; Quadra G: 09 lotes; Quadra H: 24 lotes;. Área 
de lotes: 68.764,52m² - 57,06% - Ruas e Calçadas: 19.089,24m² - 15,84% - 
Área comum: 6.443,16m² - 5,35% - Àreas verdes: 26.216,184m² - 21,75%. 
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação 
do presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima 
mencionada, sem que haja  impugnação será procedido o registro. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 19 de junho de 

2018. O Oficial Interino - Júlio César Círio Nogueira.
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São Lourenço e Regional

Fotos Divulgação Cante e  Conte

Foto: Divulgação Câmara Municipal 

36º FESTIVAL CANTE E 
CONTE

Oficina de formação política 

A partir do dia 30.06.18 
terá início o 36º Festival 
Cante e Conte, em Ba-
ependi/MG. Como uma 
das novidades, este ano 
o evento será dividido em 
duas partes.

A primeira parte será 
no dia 30 de junho, quan-
do acontecerá um grande 
SHOW DE RENATO TEI-
XEIRA, na Praça Mon-
senhor Marcos, que será 
abrilhantado com o violeiro 
IVAN VILELA fazendo a 
abertura, à partir das 22 
horas. 

Segundo explicou To-
tonho Lelo, Presidente da 
Associação Cante e Con-
te, esta novidade se deve 
a necessidade de que o 
Festival aconteça durante 
todo o ano, e não apenas 
no final de julho.

Mas a última semana 
de julho continuará, tradi-
cionalmente, concentrando 
a maioria dos eventos. Do 
dia 22 a 29 de julho, o 36º 
Cante e Conte apresentará 
shows musicais, teatrais, 
de dança, gastronomia, 
lançamento de livros e ou-
tros eventos já conhecidos, 
além de continuar com a 
apresentação de espetá-
culos teatrais em bairros 
da cidade.

Este ano, dando con-
tinuidade ao projeto de 
diversificar as apresen-
tações culturais, Totonho 
Lelo informa que haverá 
entre outras novidades, 
uma apresentação de Folia 
de Reis, bem como durante 
a semana serão exibidos 
diversos filmes curta me-
tragem, na Privilégio Music 

Hall (antigo Cine Centená-
rio), em que estejam envol-
vidos temas e pessoas da 
cidade e região.

Portanto, amantes da 
boa cultura, compareçam 
ao show do grande Renato 
Teixeira no dia 30 de junho 
e aguardem, para breve, a 
publicação da programa-
ção completa dos dias 22 
a 29 de julho, ou consultem 
o site www.canteeconte.
com.br.

É a Associação Can-
te e Conte trabalhando 
para manter a cultura de 
Baependi e região. Com-
pareçam. 

O show de Renato Tei-
xeira tem o patrocínio da 
CEMIG e Governo de Mi-
nas com apoio da Prefei-
tura Municipal.

DR. URAL CHAVES DA COSTA PRAZERES

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Ural Chaves da Costa 
Prazeres, nasceu em Ubá, 
Minas Gerais, em 28 de 
agosto de 1909. Era filho 
caçula do Desembargador 
João Câncio da Costa Pra-
zeres e Cândida Chaves da 
Costa Prazeres. Eram seus 
irmãos, Laércio Eurípedes, 
Alcista, Duntalmo, Círcea, 
Aniro e Abiel.

Formou-se em Odonto-
logia pela Universidade de 
Odontologia de Ubá. 

Posteriormente, fez o 
curso de eletro–radiologia 
na Faculdade de Odonto-
logia da Universidade do 
Brasil no Rio de Janeiro. 
Transferiu residência para 
São Lourenço em 1932. 
Aqui instalou seu consul-
tório e o primeiro raios-X 
da cidade, um aparelho 
médico adaptado ao uso 
odontológico.

Foi Prefeito da cidade 
de Lambari durante o go-
verno Dr. Milton Campos.

Em sociedade com 
o Sr. Alcides Lage, com-
prou o “teco-teco” prefixo 
P.P.T.H.S, o primeiro avião 
de São Lourenço. Como 
piloto civil, foi sócio fun-
dador nº1 do Aeroclube 
local e instrutor do mesmo, 
durante alguns anos.

A 26 de janeiro de 1941, 
recebeu do Aeroclube do 
Brasil o “brevet” interna-
cional, e o direito de pilotar 

avião civil em qualquer país 
do mundo.

Foi condecorado pelo 
D.A.C. com a medalha 
“Santos Dumont” pelo en-
tão governador Francelino 
Pereira, pelos relevan-
tes serviços prestados à 
aviação.

Dr. Ural era professor 
de relações públicas, e 
várias vezes foi conferen-
cista, no Automóvel Clube 
e na União dos Varejistas 
de Belo Horizonte.

Como jornalista, era 
membro da Associação 
Brasileira de Imprensa e do 
Sindicato de Jornalistas Pro-
fissionais de Minas Gerais.

Por vários anos exerceu 
a profissão.

 Em São Lourenço fun-
dou a “A Estância”, se-
manário que divulgava 
as belezas da cidade e o 
poder de cura das águas 
minerais.

Foi o editor da “São 
Lourenço Revista”, que 
tinha a mesma finalidade.

Pertenceu a Sociedade 
Teosófica Brasileira, hoje 
Sociedade Brasileira de 
Eubiose. 

Em 1940 a rev is ta 
“Dhäranä”, órgão da referi-
da sociedade publicou um 
artigo sobre São Tomé das 
Letras e seu misticismo, 
assinado por ele. 

Em Belo Horizonte, foi 

Diretor-superintendente 
da revista “Vida Industrial”, 
órgão oficial da Federação 
das Indústrias de Minas 
Gerais, de 1962 a 1963.

Foi casado com Maria 
Ladeira da Costa Praze-
res, pessoa muito querida 
em nossa sociedade. Sua 
filha, Vera Lúcia é casada 
com o professor Arjuna 
Castelli Panzera e deu–lhe 
três netos, Heloísa, Jaino 
e Surya. 

O jornal “O Estado de 
Minas” de 06 de maio de 
1977 publicou uma belís-
sima matéria sobre São 
Lourenço, sua natureza 
privilegiada e a força de 
suas águas curativas. Esta 
matéria foi transcrita pelo 
São Lourenço - Jornal a 
sete de junho de 1992.  Foi 
a grande homenagem que 
o jornal mais antigo da ci-
dade prestava ao jornalista 
competente e audacioso; 
ao homem apaixonado por 
São Lourenço, que nesta 
data falecera em Belo Ho-
rizonte.

Relembrá-lo é o mínimo 
que podemos fazer para 
dizer-lhe:

- A cidade não o esque-
ceu Dr. Ural!

Através da lei municipal 
nº 2.479, do dia 09 de no-
vembro de 2000 seu nome 
foi dado à uma rua

Estudantes de São Lourenço ocuparam o 
lugar dos vereadores e votaram propostas 

sobre Violência Contra a Mulher
Os participantes do Pro-

jeto Parlamento Jovem 
de Minas, que cursam o 
Ensino Médio em escolas 
públicas e particulares de 
São Lourenço, sentaram 
nas cadeiras dos vereado-
res na última quarta-feira 
(20.06) e, como eles, vo-
taram em leis que podem 
mudar a realidade. Todas 
as propostas foram escritas 
pelos próprios estudantes 
e têm como objetivo com-
bater e reduzir a “Violência 
Contra a Mulher” no estado. 
O evento foi da Escola 
do Legislativo da Câmara 
Municipal. 

Em um formato parecido 
com o de uma sessão ordiná-
ria, cada ideia foi discutida e 
votada. É necessário o apoio 
da maioria para a aprovação. 
Durante a Plenária Municipal, 
os alunos poderam modificar 
as  propostas a partir de um 
debate democrático. Os 
projetos aprovados serão en-
caminhados para a Plenária 
Regional, em Maria da Fé

 O Parlamento Jovem 
existe desde 2004. Em 
São Lourenço, a Escola do 
Legislativo organizará pela 
quarto ano seguido a Plená-
ria Municipal. Para garantir 
a participação na votação, 
os jovens participaram de 
15 oficinas sobre formação 

política e o tema “Violência 
Contra a Mulher”. 

Plenárias Regional e 
Estadual

    No dia 14 agosto, os 
participantes de São Lou-
renço irão a Maria da Fé 
debater o tema com os es-
tudantes de lá, juntamente 
com os de Itajubá e Itanhan-
du. É a chamada Plenária 
Regional. Cada município 
vai levar nove ideias de 
elaboração ou mudança de 
lei, totalizando 36.  Quatro 
propostas serão eleitas e 
levadas a Belo Horizonte, 
entre 19 e 21 de setembro, 
quando ocorrerá a Etapa 
Estadual. Será um encontro 
entre alunos de 83 cidades, 
na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais. Dessa 
vez, eles irão se sentar nas 
cadeiras dos deputados.  

    O projeto é da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais, em parceria com 
a PUC Minas e Câmaras 

Municipais. As propostas 
aprovadas na Plenária 
Estadual podem são entre-
gues, por meio do Comitê 
de Participação Popular, 
aos deputados, que podem 
transformá-las em leis.

Oficiina com o sociólogo André Viana

Reprodução/saotomedasletras.net.br

A cidade de São Thomé das Letras é conhecida pelas belas paisagens

São Thomé das Letras recebe evento 
cultural e gastronômico em julho

São Thomé das Letras, 
cidade no sul de Minas Ge-
rais, recebe mostra cultural 
e gastronômica, no dia 7 de 
julho, a partir das 8h.

A famosa Festa da Rua 
de Baixo, que esteve para-
da por anos, foi resgatada e 
promete agitar o local com 
atividades culturais relacio-
nadas a tradição popular de 
Minas.

O fim de semana que 
dá início ao período de 
férias escolares, será mo-
vimentado em São Thomé 
através de gastronomia 
típica, artistas locais e cole-
tivos convidados de outras 
regiões.

Entre os destaques cul-
turais estão Folia de Reis, 
Congada Tradicional de 
Campanha, Capoeira Re-

gional Apresenta Puxada 
de Rede, Emmy Cultura 
dos Tambores (SP), Grupo 
de Dança e Percussão Afro 
das Mulheres Negras de SP, 
além de palestras, histórias 
com os nativos (em casas e 
na cachoeira da Eubiose) e 

oficinas para criancas.
Já a gastronomia será 

representada pelos sabo-
res da chef Cicera Alves 
(Di Cumê Di Ciça, de SP) e 
Tiana da Silva (Restaurante 
Panelinha, de STL).  

Festa da Rua de Baixo

Onde: Ao longo da rua 
Camilo Rios (antiga Rua de 
Baixo), em São Thomé das 
Letras (MG)

Quando: Dia 7 de julho 
(sábado), das 8h às 21h

Quanto: Grátis

A tradicional Festa da Rua de Baixo terá atrações como Folia de Reis, Congada, 
Capoeira, Emmy Cultura dos Tambores e comidas típicas da região

Cia. Baroni de São Lourenço é selecionada em 
dois grandes Festivais de Cinema

Cia. Baroni de Teatro é 
selecionada para os Festivais 
de Cinema de Fama e de 
Caratinga em Minas Gerais, 
mostras de curtas e longas 
metragens, com o seu curta 
“Sinta”, onde através das 
sensações, busca propor a 
experimentação por meio 
dos sentimentos e estimular o 
público a sentir as mais diver-
sas formas de expressão nas 
situações cotidianas, através 
da arte teatral.

A Cia. possui três lau-
reus de seleção oficial em 
Festivais de Cinema com o 
seu curta-metragem e está 
se preparando para passar 
pelo Sul de Minas com o 
seu Espetáculo “Café & 

Teatro”, ainda em 2018.
As datas dos Festivais 

de Cinema são:      Mostra 
de Cinema de Fama,  MG –  
27 a 29 de Julho de 2018

Festival de Cinema de 
Caratinga, MG – 28 a 30 de 
julho de 2018

SINTA, um filme de Zé 

Pedro Baroni. Direção: Zé 
Pedro Baroni. Direção de 
Arte: Elisa Aleva. Assistente 
de Direção: Natach Almei-
da. Câmera e Edição: Lee 
Rodrigues. Produtora: Cia. 
Baroni de Teatro. Elenco: Ar-
temis Ribeiro I Helena Ribei-
ro I Heliza Diniz I Fernanda 

Garrido I Paula Carvalho I 
Natach Almeida I Zé Pedro 
Baroni.     

Visite e Curta a página 
oficial da Cia. Baroni de 
Teatro e acompanhe todas 
as informações e novida-
des: www.facebook.com/
ciabaronideteatro

Foto: Reprodução Cia Baroni
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Governo de Minas Gerais e Codemge promovem a 
riqueza culinária do estado

O Governo de Minas 
Gerais e a Companhia 
de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (Codemge) 
levam a tradição da boa 
culinária mineira a diferen-
tes eventos e locais neste 
mês de junho. Os espaços 
itinerantes da Mineiraria 
oferecem aos produtores 
a oportunidade de expor e 
vender suas mercadorias, 
além de divulgar a riqueza 
culinária do estado.

Um espaço itinerante 
da Mineiraria está monta-
do no Terminal Rodoviário 
de Belo Horizonte para 
apresentar e comercializar 
delícias tipicamente minei-
ras entre as cerca de 40 mil 
pessoas que transitam pelo 
local diariamente.

Outro espaço levou a 
um evento em Tiradentes, 
com público estimado de 
500 empresários, produto-
res de cachaça, mel, queijo, 
café, doces e azeite, numa 
parceria com o projeto 
Origem Minas, do Sebrae-
MG e da Faemg. Além da 
venda direta, os produtores 
ofereceram ingredientes 
locais para a realização de 

refeições assinadas pelo 
chef veneziano Massimo 
Bataglini.

Residindo no país há 
20 anos, o chef é represen-
tante de peso da culinária 
italiana, e seus restau-
rantes na capital mineira 
foram premiados diversas 
vezes. Dentro do conceito 
da Mineiraria de promover 
a integração de saberes 
tradicionais com a alta gas-
tronomia, Bataglini recebeu 
como convidada, para re-
alização de parte do car-
dápio, Leninha, cozinheira 
conhecida em Paracatu, no 
noroeste do estado.  

Por fim, a Mineiraria 
estará presente também 
na Megaleite, que será 

realizada no Parque da 
Gameleira de 20 a 23 de 
junho. Dez produtores irão 
oferecer degustação e ven-
da das suas mercadorias 
no evento, que é a maior 
feira leiteira do País e tem 
na programação torneios, 
leilões, feira de negócios, 
debates e palestras.

Mineiraria e +Gastro-
nomia

O lançamento da Minei-
raria e do programa Mais 
Gastronomia, em maio 
de 2017, representou o 
incremento e a sistemati-
zação de diversas ações 
de incentivo à gastronomia 
no Estado, com objetivo 
de ser uma vitrine para a 

culinária mineira e projetar 
mercadorias, profissionais 
e tradições.

Os Espaços Mineiraria 
já foram responsáveis por 
levar mais de 90 exposito-
res a 16 eventos pelo País. 
Além da comercialização 
direta, em alguns casos, os 
empreendedores tiveram 
também a oportunidade 
de participar de encontros 
de negócio com supermer-
cadistas e proprietários 
de bares, restaurantes e 
empórios locais, com o 
objetivo de capitalizar a 
visibilidade e o impulso 
dados pelos eventos para 
construir parcerias dura-
douras e proporcionar aos 
produtos mineiros uma 
maior inserção no mercado 
nacional.

O Governo do Estado 
e a Codemge incluíram a 
gastronomia no escopo 
de promoção do desen-
volvimento econômico, 
considerando-a um setor 
estratégico com ampla 
capacidade de alavan-
car outros setores da sua 
cadeia de valor, como o 
agronegócio e o turismo de 

eventos, tornando-os mais 
inovadores, dinâmicos e 
competitivos.

Os empreendedores 
desse segmento, ao rece-
berem recursos públicos 
alinhados ao seu potencial 
e à sua criatividade, podem 
ampliar a produtividade e a 
competitividade de Minas 
Gerais no mercado brasi-
leiro, principalmente como 
um destino turístico-gastro-
nômico de referência.

Indústria Criativa
O fomento da Codemge 

à gastronomia integra o 
Minas de Todas as Artes 
– Programa de Incentivo 
à Indústria Criativa, lan-
çado em agosto de 2015. 
A iniciativa inédita e estra-
tégica busca fomentar o 
desenvolvimento de novos 
negócios que gerem em-
pregos, renda e riquezas 
para o Estado. Até o fim 
de 2018, serão investidos 
mais de R$ 50 milhões em 
ações de fomento e forta-
lecimento, com iniciativas 
de valorização de setores 
como gastronomia, audiovi-
sual, design, moda, música 
e novas mídias.

RECEITA

Labirinto

Caça Palavra

PAMONHA DOCE
 Ingredientes

•12 (doze) espigas de milho verde
•1 (um) copo de água

•2 (duas) xícaras de açúcar
•1 (uma) xícara de coco ralado fino

•1 (uma) pitada de sal
•palhas para a embalagem

Modo de Preparo

1.Rale as espigas ou corte-as rente ao sabugo e 
passe no liquidificador, juntamente com a água
2.Acrescente o coco, o açúcar e mexa bem

3.Coloque a massa na palha de milho e amar-
re bem

4.Em uma panela grande ferva bem a água, e 
vá colocando as pamonhas uma a uma após a 

fervura completa da água
5.Importante : a água deve estar realmente 
fervendo para receber as pamonhas, caso 

contrário elas vão se desfazer
6.Cozinhe por mais ou menos 40 minutos, 

retirando as pamonhas com o auxílio de uma 
escumadeira

7.Deixe esfriar em local bem fresco
Sirva com café e queijo ralado

Espaços Mineiraria levam a gastronomia mineira a diversos eventos no mês de junho

Os Incríveis
‘Os Incríveis’ foi lan-

çado em 2004, no auge 
da Era Moderna da ani-
mação, e se tornou o 
filme favorito de muitas 
pessoas. Trazendo uma 
família com superpoderes 
e super problemas, o filme 
conseguiu se conectar 
com o espectador por 
trazer personagens de 
personalidades distintas 
compondo uma família - 
algo muito comum para 
todo mundo.

Após a Pixar se render 
e começar a fazer sequ-
ências de seus sucessos, 
parecia óbvio que ‘Os 
Incríveis’ entraria na lista. 
Após o mediano ‘Carros 
2’, o maravilhoso ‘Toy 
Story 3’ e o competente 
‘Procurando Dory’, ficou 
claro que o estúdio perdeu 
seu toque de Midas e co-
meçou a sofrer altos e bai-
xos em seu currículo - que 
por anos foi impecável.

Após a Pixar se render 
e começar a fazer sequ-
ências de seus sucessos, 
parecia óbvio que ‘Os 

Incríveis’ entraria na lista. 
Após o mediano ‘Carros 
2’, o maravilhoso ‘Toy 
Story 3’ e o competente 
‘Procurando Dory’, ficou 
claro que o estúdio perdeu 
seu toque de Midas e co-
meçou a sofrer altos e bai-
xos em seu currículo - que 
por anos foi impecável.

O roteirista e diretor 
Brad Bird se mostra pouco 
inspirado para os diálogos 
do filme (que são piorados 

na dublagem com gírias 
brasileiras como ‘A Casa 
Caiu’ e ‘Eu vim do Acre’), 
mas toma um cuidado ex-
tra com o visual impecável 
da produção.

Com Beto e Helena 
bastante apáticos, quem 
rouba a cena são os coad-
juvantes. Como no primei-
ro filme, a personagem 
mais cativante e divertida 
é a Edna Moda, que infe-
lizmente tem pouquíssimo 

tempo em tela. Uma deci-
são mais acertada seria 
fazer um spin-off centrada 
na personagem.

Depois, temos o ca-
rismático bebê Zezé, que 
mesmo sem diálogos é 
mais divertido que seus 
irmãos.  Violeta e Fle-
cha estão chegando na 
puberdade, e mais uma 
vez mostram para os pais 
que a família unida é mais 
forte (será que essa é a 

Foto: Divulgação Pixar
mensagem do filme?).

Os “Incríveis 2’, dá 
aquela sensação que a 
Pixar devia voltar a fazer 
apenas filmes originais. 
Usando o mesmo roteiro do 
primeiro filme como base, a 
sequência traz as mesmas 
situações - dessa vez ape-
nas invertendo os papeis. 
Ao invés de Beto (Craig T. 
Nelson) aceitar um empre-
go misterioso para salvar o 
mundo, a sequência torna 
Helena (Holly Hunter) a 
protagonista.

A decisão é certeira, 
visando que o cinema 
está mudando e dando 
mais destaque para as 
mulheres, mas o roteiro 
abusa da falta de cria-
tividade deixando uma 
sensação de Déjà vu: 
um emprego bom demais 
para ser verdade, um 
chefe misterioso, uma plot 
twist que coloca a família 
em perigo e voilà... todos 
os membros da família se 
reunem novamente para 
provar que juntos são 
mais fortes.

Foto: Divulgação


