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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

 IX Congresso Sul Mineiro de Laboratórios 
Clínicos, em São Lourenço/MG

Evento acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de Agosto 
deste ano 

Mantendo a tradição, 
a comissão organizado-
ra está se preparando 
para receber o  pro-
fissional e estudante 
da área clínico labo-
ratorial em um evento 
repleto de opções em 
atividades científicas e 
sociais. Cursos, pales-
tras, workshops minis-
trados por profissionais 
renomados, voltados 
exclusivamente para o 
público dos laboratórios 
de pequeno e médio 
porte. 

A presença das mais 
renomadas empresas, 
fabricantes e fornece-
dores de serviços da 
área, que estarão pre-
sentes com seus stands 

O Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais 
lançou, nesta quarta-feira 
(20/6), o BDMG Crédito 
Verde – Programa de Apoio 
a Projetos Sustentáveis. A 
iniciativa faz parte da frente 
de atuação em Sustentabi-
lidade da Instituição, que 
visa oferecer crédito para 
as empresas que queiram 
investir em tecnologias mo-
dernas, economicamente 
viáveis e que contribuam 
para a redução da emissão 
de carbono na atmosfe-
ra, como a energia solar 
fotovoltaica e os veículos 
elétricos.

O BDMG utiliza recur-
sos próprios e repasse do 
BNDES. A principal linha 
de crédito que está em 
operação pelo Banco é 
a Finame Fundo Clima, 
para aquisição de sistemas 
geradores fotovoltaicos 
nacionais cadastrados no 
Finame, com taxas fixas 
de 4,03% ou 4,55% ao ano 

Foto: Divulgação internt
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e prazo de até 144 meses, 
dependendo do porte da 
empresa.

Podem solicitar o finan-
ciamento as empresas lo-
calizadas em Minas Gerais 
com pelo menos 6 meses 
de faturamento. O Banco 
financia até 80% do valor 

do sistema, podendo incluir 
equipamentos e serviço 
de projeto, detalhamento 
técnico e instalação.

A linha Finame Fundo 
Clima também financia 
outros itens, desde que se-
jam de produção nacional: 
máquinas e equipamentos 

cadastrados no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem 
(PBE – classes A e B) ou 
com selo Procel; ônibus 
e caminhões elétricos ou 
híbridos; e ônibus movidos 
a etanol.

O presidente do BDMG, 
Marco Crocco, explica que 

o Banco é comprometido 
com o desenvolvimento 
sustentável e inclusivo, em 
linha com os Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) descritos na 
agenda internacional pro-
posta pela Organização das 
Nações Unidas (ONU).

“O BDMG Crédito Verde 
vai facilitar o financiamento 
destas novas tecnologias 
por parte das empresas, 
oferecendo condições ade-
quadas a este novo merca-
do. Ganha o empresário, 
com uma economia signifi-
cativa de energia, ganha o 
meio ambiente. Torna-se, 
ainda, oportunidade para o 
desenvolvimento de novos 
negócios associados à sus-
tentabilidade”, afirmou.

Para saber mais sobre 
o BDMG Crédito Verde, 
acesse www.bdmg.mg.gov.
br ou envie mensagem para 
sustentabilidade@bdmg.
mg.gov.br.

Vagas abertas 
no SINE

na Área de Exposição, 
onde o participante terá 
a oportunidade conhe-
cer as novidades em 
equipamentos, produ-
tos e serviços e fazer 
grandes negócios.

 Indo além das ques-
tões técnicas e cientí-
ficas, foi preparada a 
Programação Social, 
para que os participan-
tes possam ter momen-
tos de descontração e 
confraternização.

 
 Faça já sua inscri-

ção e concorra a sorteio 
de prêmios.

 Informações so-
bre o evento em www.
congressosulmineiro.
com.br

Linha é para empresas que queiram investir em tecnologias modernas, 
economicamente viáveis e que contribuam para a redução da emissão 

de carbono na atmosfera
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Opinião

*Fabiano Melo

O Brasil é um país conti-
nental, que possui diferentes 
condições ambientais - e isso 
proporciona uma biodiversi-
dade incrível. Não é à toa que 
o nosso país é considerado o 
mais rico em diversidade de 
espécies do planeta. Portan-
to, assim como no futebol, o 
Brasil é mesmo uma grande 
potência.

No campo de futebol, 
onde a bola é a vazão dos 
nossos sentimentos, o Brasil 
pode golear tranquilamente a 
Costa Rica nesta sexta-feira. 
Porém, no campo da biodi-
versidade e do uso sustentá-
vel de seus recursos naturais, 
a Costa Rica, que tem menos 
de 1% do tamanho do Brasil, 
não fica atrás, uma vez que 
é banhada pelos oceanos 
Atlântico (Mar do Caribe) e 
Pacífico. Este país da Amé-
rica Central é coberto por um 
tapete de Floresta Tropical e 
possui uma cadeia de mon-
tanhas principal cortando o 
país de norte a sul, todos 
considerados fatores cruciais 
para fazer este pequeno 
país tão grande em belezas 
naturais e conservação da 
biodiversidade.

Enquanto o Brasil tem 
pouco mais de 17% do terri-
tório constituído por Unida-
des de Conservação (UCs), 
sendo que deste percentual, 
apenas 6% é de proteção 
integral (aquela categoria de 
manejo que pretensamente 
protege melhor os habitats 
inseridos numa determinada 
UC), a Costa Rica ganha de 
goleada do Brasil, uma vez 
que abriga mais de 27% de 
seu território dentro de UCs 
(de acordo com o Banco 
Mundial). Além disso, 98% 
das espécies de mamíferos 

que existem lá estão pre-
sentes nestas áreas prote-
gidas da Costa Rica.

Outra goleada intensa 
que o Brasil sofre está 
relacionada ao turismo 
ecológico, que desprende 
quase 3,5 bilhões de dó-
lares na Costa Rica, com 
uma média de 2,9 milhões 
de turistas estrangeiros 
anualmente, sendo que 
mais de um milhão são de 
norte-americanos. Aqui no 
Brasil, pouco mais de 6 
milhões de turistas visitam 
o país, o que proporcional-
mente, significa que era 
para termos algo em torno 
de meio bilhão de visitantes 
por ano, caso tivéssemos 
a mesma taxa de visitação 
que a Costa Rica possui 
por km2... Para termos 
uma vaga ideia do que isso 
significa, basta comparar 
com o país no mundo que 
mais recebe turistas, que 
é a França. Eles recebem 
menos de 100 milhões de 
turistas por ano!

Portanto, dá para per-
ceber que o nosso 7x1 
não foi somente contra a 
“forte” Alemanha na Copa 
de 2014, mas sim, é uma 
goleada histórica contra a 
“fraca” seleção da Costa 
Rica, que, no mundo real, 
dá um “banho” de desen-
volvimento sustentável, 
cidadania e, particular-
mente, de conservação da 
biodiversidade.

* Fabiano Melo é biólogo, 
doutor em Ecologia pela Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais, pós-doutor pela Uni-
versity of Wisconsin (EUA) e 
membro da Rede de Espe-
cialistas em Conservação da 
Natureza.

Brasil X Costa Rica: 
pentacampeão do futebol perde 
de goleada em conservação do 

meio ambiente

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas
PROCESSO N° 037/2018, PREGÃO 

PRESENCIAL N° 031/2018. 
Objeto: Contratação de empresa 

especializada para execução dos ser-
viços de sonorização e iluminação do 
1º Encontro de Motociclista e festival 
de rock e Tradicional festa do Taboão, 
conforme condições, e especificações 
contidas no TERMO DE REFERÊN-

CIA – ANEXO II do Edital. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública dia 
05/07/2018. Horário: 09:00 horas para 
credenciamento e após, abertura dos 
envelopes. Informações (032) 3292-
1601. E-mail: licitacao@bomjardim-
deminas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo 
Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de 
Minas- MG, 21/06/2018.

49 crianças brasileiras estão 
separadas de pais nos EUA, 

mostra nova lista

WASHINGTON, EUA (FO-
LHAPRESS) - 

Uma nova lista compilada 
pelo governo dos Estados Uni-
dos e enviada a autoridades do 
Brasil mostra que pelo menos 
49 crianças brasileiras estão em 
abrigos para menores pelo país, 
separadas dos pais.

O número é o sêxtuplo das 
oito ocorrências que eram de 
conhecimento do consulado 
brasileiro em Houston, como 
informado na quarta-feira (20) 
pela Folha de S.Paulo.

Um dos abrigos, que fica em 
Chicago, concentra 21 crianças 
brasileiras. Em outro, são oito. 
Mas, na maioria deles, há ape-
nas uma ou duas crianças.

A lista foi atualizada na última 
sexta-feira (15) pelo Departa-
mento de Saúde americano, que 
administra as instituições para 
menores. Mas não inclui os no-
mes das crianças, idades e nem 
mesmo a cidade ou estado em 
que fica o abrigo.

”É uma lista muito precária, 
mas nós vamos correr atrás das 
crianças a partir dela.”, disse 
à reportagem o cônsul-geral-
adjunto do Brasil em Houston, 
Felipe Costi Santarosa.

As crianças já identificadas 
têm entre 5 e 17 anos e estão 
espalhadas pelos EUA, em esta-
dos tão diversos quanto Arizona, 
Califórnia e Nova York.

A reportagem teve acesso 
ao documento e identificou a 
localização das 15 instituições 
que receberam os brasileiros. A 
maior parte das crianças está na 
região de Chicago, que concen-
tra 29 delas. Oito estão no estado 
fronteiriço do Arizona, sete, no 
Texas, e duas, na Califórnia.

Também há menores brasi-
leiros em instituições da Flórida 
e de Nova York.

Os pais, por outro lado, estão 
em prisões federais próximas à 
fronteira �ou seja, a até 3.500 
km de distância dos abrigos. 
Na maior parte dos casos, eles 
não sabiam do paradeiro das 
crianças até que o consulado 
brasileiro fizesse contato.

Crianças imigrantes têm sido 
separadas dos pais ao atra-
vessarem a fronteira dos EUA, 
em decorrência da política de 

tolerância zero da administração 
de Donald Trump que, em abril, 
passou a processar criminalmen-
te os estrangeiros pelo crime de 
travessia ilegal, enviando-os a 
presídios federais.

Desde então, pelo menos 
2.000 crianças foram apartadas 
dos pais e encaminhadas a 
abrigos, num período de seis 
semanas, segundo o governo 
americano. Nesta quarta, o pre-
sidente Donald Trump assinou 
uma ordem executiva (equiva-
lente a um decreto presidencial) 
determinando que os integrantes 
de famílias detidas na fronteira fi-
quem juntos enquanto transcorre 
o processo pela entrada ilegal.

A gestão de Donald Trump 
argumentava que estava cum-
prindo a lei, que não permite a 
permanência de um menor em 
um presídio federal.

Mas, diante das críticas, o 
presidente assinou na quar-
ta (20) uma ordem executiva 
(equivalente a um decreto pre-
sidencial) determinando que os 
integrantes de famílias detidas 
na fronteira fiquem juntos en-
quanto transcorre o processo 
pela entrada ilegal.

O governo brasileiro, por 
meio dos consulados nos EUA, 
tem acompanhado os casos e 
tentado reconectar as famílias 
que, na grande maioria das ve-
zes, desconhecem o paradeiro 
dos menores.

Grande parte dos imigrantes 
não tem advogado, porque não 
consegue pagar por um. Como 
estão detidos, a maioria acaba 
demorando semanas para loca-
lizar o(s) filho(s).

Agora, a lista das 49 crianças 
será redistribuída aos consu-
lados brasileiros nos EUA, a 
fim de identificar e conectar as 
famílias.

As condições dos abrigos vi-
sitados até aqui, destaca Santa-
rosa, do consulado de Houston, é 
boa. As crianças conviviam com 
grupos da mesma idade, e eram 
bem tratadas.

A orientação do Itamaraty é 
que os consulados façam visitas 
regulares aos menores e ma-
peiem todos os abrigos nos EUA 
para a identificação de novos 
casos de brasileiros.

Foto: Divulgação Internet

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.

Nesta quinta-feira (21/6), às 
7h07, teve início o inverno, que 
além das baixas temperaturas 
tem como característica o clima 
seco. Neste ano, a estação terá 
pouca influência dos fenômenos 
El Niño e La Niña, e deve apre-
sentar temperaturas acima da 
média em quase todo o estado. 
Apenas no Nordeste de Minas 
as temperaturas devem ficar 
ligeiramente abaixo da média. 
Entretanto, isso não impede 
uma pequena alteração das 
temperaturas acima ou abaixo 
do esperado.

 Durante a estação, a umida-
de relativa do ar vai gradativa-
mente se tornando mais baixa, 
podendo atingir valores abaixo 
de 20% em muitos dias, princi-
palmente no Triângulo, Oeste, 
Centro e parte do Norte de Minas 
Gerais. Nas regiões serranas, 
haverá mudanças relativamente 
rápidas nas condições do tempo, 
que podem aumentar a ocorrên-
cia de nevoeiros e geadas nas 
primeiras horas do dia.

 De acordo com o meteoro-
logista da Cemig, Arthur Chaves 
de Paiva Neto, outro fenômeno 
possível é a formação de inver-

são térmica. “Isso ocorre quando 
a temperatura da atmosfera na 
superfície é menor do que nos 
níveis acima, fazendo com que 
os poluentes não se dissipem 
rapidamente, consequentemen-
te, piorando a qualidade do 
ar nas cidades”, explica. Esse 
fenômeno acontece com maior 
frequência no mês de julho.

Assim, o deslocamento de 
massas de ar frio, provenientes 
do Polo Sul, provocam quedas 
de temperatura significativas, 
enquanto o índice de chuvas 
diminui.

 Chuvas
A estação, que comumente 

apresenta poucas chuvas, pode 
ter em julho a quantidade mínima 
para o mês. A expectativa é que 
nos meses de agosto e setem-
bro os índices de chuva fiquem 
acima da média prevista. Em 
setembro, podem ocorrer panca-
das de chuva com possibilidade 
de granizo.

Mínimas e Máximas
Veja a previsão de temperatu-

ras mínimas, máximas e médias 
para todas as regiões de Minas 
Gerais nos meses de julho, agos-
to e setembro.

Inverno terá temperaturas acima 
da média em Minas Gerais
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V São Lourenço Jazz & Blues
A boa música marca presença no V São Lourenço 

Jazz & Blues 
Foto: Escadas Fotografia

Cidade localizada no 
Circuito das Águas mi-
neiro é novamente palco 
para atrações dos gêne-
ros mais tradicionais da 
música mundial.

A cidade sul-mineira 
de São Lourenço, loca-
lizada no Circuito das 
Águas, é novamente 
palco para a apresen-
tação de renomados 
artistas de Jazz, Blues e 
suas variantes durante a 
realização da 5ª edição 
do festival que ocorre 
entre os dias 12 e 15 de 
julho.

O V São Lourenço 
Jazz & Blues leva ao pú-
blico artistas de expres-
são nacional e internacio-
nal como Blues Etílicos 
e Gustavo Scaranelo, 
apresentando o Biotrio. 
Valorizando os talentos 

locais, se apresentam 
ainda Abraham Assis 
e convidados, Jazz de 
Dois com Anderson 
Bacha e Paulo Freitas 
e as bandas Moonhead 
e Blue Brazil.

Programação com-
pleta em breve.

Consolidando no 
calendário oficial de 
eventos da cidade e 
região, o festival é re-
alizado pelo São Lou-
renço Convention & 
Visitors Bureau, com 
patrocínio do Fundo 
Estadual de Cultura e 
Governo de Minas Ge-
rais, apoio da Secreta-
ria de Turismo e Cultura 
e Prefeitura Municipal 
de São Lourenço, em 
parceria com o Sindico-
mércio São Lourenço e 
SESC MG.

Governo de Minas Gerais torna 
permanente grupo de apoio aos 

apanhadores de flores sempre-vivas

O governador Fernando 
Pimentel determinou à Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento Agrário (Seda) tomar 
providências para a criação 
do grupo executivo perma-
nente de apoio aos apanha-
dores de flores sempre-vivas. 
A medida visa promover o 
desenvolvimento integral dos 
povos e comunidades tradi-
cionais, com ênfase no reco-
nhecimento, fortalecimento 
e garantia dos seus direitos 
territoriais, sociais, ambientais 
e econômicos.

O despacho governa-
mental, publicado no Diário 
Oficial Minas Gerais dessa 
terça-feira (19/6), oficializa a 
instalação do grupo que já 
vem trabalhando desde abril 
deste ano, considerando de 
“alta relevância” sociocultural 
e ambiental o sistema agrícola 
tradicional dos apanhadores 
de flores sempre-vivas de 
Minas Gerais.

O sistema, que é mantido 
por comunidades tradicionais, 
entre quilombolas e descen-
dentes de indígenas, da Serra 
do Espinhaço mineira, foi 
selecionado como a primei-
ra candidatura brasileira ao 
programa de reconhecimento 
de Sistema Importante do 
Patrimônio Agrícola Mundial 
(Sipam), da Organização 
das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura 
(FAO-ONU).

A candidatura ao selo 
de Patrimônio Mundial será 
oficializada nesta quinta-feira 
(21/6), em Diamantina, du-
rante o I Festival dos Apa-
nhadores e Apanhadoras de 
Flores Sempre-Vivas. Durante 
a solenidade será entregue 
à FAO/ONU um dossiê com 
a história das comunidades 
e também um plano de con-
servação do sistema agrícola 
mantido pelas famílias.

Atuação
Nomeado como GPT 

Sempre-Vivas, o grupo criado 
pelo Governo de Minas Gerais 
participou ativamente da ela-
boração do plano para a can-
didatura ao selo da FAO/ONU, 
em conjunto com a Comissão 
em Defesa dos Direitos das 
Comunidades Extrativistas da 
Serra do Espinhaço de Minas 
Gerais (Codecex), prefeituras 
e universidades.

A equipe é integrada por 
representantes da Seda, Se-
cretaria de Estado Extraor-
dinária de Desenvolvimento 
Integrado e Fóruns Regionais 
(Seedif), Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos, Parti-
cipação Social e Cidadania 
(Sedpac), Comissão Estadual 

de Povos e Comunidades 
Tradicionais, Empresa de 
Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater–MG) 
e Instituto Estadual do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais (Iepha).

“O governo mineiro, ao 
envolver seus órgãos públi-
cos no apoio a essa candi-
datura, sinaliza a valoriza-
ção das práticas agrícolas 
tradicionais dessas comu-
nidades como uma política 
pública essencial para ga-
rantia dos direitos humanos 
e socioambientais “, afirma 
Marcilene Ferreira da Silva, 
assessora da Seda.

Segundo Marci lene, 
GEP Sempre-Vivas atuará 
também no acompanha-
mento e monitoramento 
da execução do plano de 
conservação do sistema 
tradicional agrícola e junto 
à Codecex e às prefeituras 
envolvidas.

O plano estabelece a di-
visão de responsabilidades 
na preservação do sistema 
agrícola e da biodiversidade 
da parte mineira da Serra 
do Espinhaço. Os poderes 
públicos estadual, federal e 
municipais, além das comu-
nidades se comprometem a 
realizar diversas ações.

Constam do documento, 
proposta de celebração de 
termo de compromisso que 
possibilite a prática agrícola 
tradicional em áreas das 
unidades de conservação da 
região, criação de protocolos 
bioculturais e boas práticas 
de consumo da água.

Outros pontos são o 
acesso dos apanhadores 
de sempre-vivas aos progra-
mas de comercialização dos 
produtos, aperfeiçoamento 
das técnicas de manejo 

das espécies, promoção do 
uso das sementes crioulas 
(nativas) e raças de animais 
locais.

As partes ainda firmam 
compromisso com políti-
cas públicas nas áreas de 
transporte, educação, saúde, 
certificação das comunidades 
e povos tradicionais, regula-
rização fundiária e titulação 
dos terrenos.

O sistema agrícola tradi-
cional dos apanhadores de 
sempre-vivas fica na parte 
mineira da Serra do Espinha-
ço e abrange os municípios 
de Bocaiúva, Olhos D’Àgua, 
Diamantina, Buenópolis, 
Couto Magalhães, Serro e 
Presidente Kubitscheck. O 
sistema representa o modo 
de vida de comunidades, 
entre quilombolas e descen-
dentes de indígenas, que se 
estabeleceram há séculos 
na região.

Programa da FAO/ONU
O sistema agrícola tradi-

cional dos apanhadores de 
sempre-vivas de Minas Gerais 
foi selecionado como a primei-
ra candidatura brasileira ao 
programa de reconhecimento 
de Sistemas Importantes do 
Patrimônio Agrícola Mundial 
(Sipam), da Organização das 
Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura (FAO/
ONU). O programa identifica 
e reconhece sistemas de 
acentuada relevância socio-
cultural e agrícola por meio 
de um “selo”.

O Sipam trabalha com a 
ideia de patrimônios agrícolas 
desenvolvidos por povos e 
comunidades tradicionais em 
diversas partes do mundo. 
O título de “Sistema Agríco-
la Tradicional Globalmente 
Importante”, já foi concedido 
pela FAO a 41 sítios em 18 
países do mundo.

O V Jazz & Blues promete trazer artitas locais e artisitas de ronome nacional

Apanhadores de sempre-vivas

VICENTE ALVES GUERRA

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Blue Brazil

Grupo Russo Jazz Band

Candidatura da tradição ancestral das comu-
nidades mineiras ao inédito selo Patrimônio 
Mundial da FAO/ONU foi oficializada nesta 

quinta-feira (21/6), em Diamantina
Foto: divulgação Codece

Quando a CEMIG (Com-
panhia de Eletricidade de 
Minas Gerais) começou a 
implantar o sistema elétri-
co no bairro da Palmela, 
município de São Lou-
renço era necessário que 
os logradouros tivessem 
um nome. Foi assim que 
aquela rua bucólica, bonita, 
exclusivamente familiar re-
cebeu o nome: Rua Vicente 
Alves Guerra, a primeira a 
receber eletricidade.

O personagem alvo de 
tão grande homenagem 
ainda era vivo e certamente 
se sentiu tão feliz quanto 
sua numerosa família. Sr. 
Vicente nasceu em Carmo 
do Rio Verde, cidade que já 
se chamou Silvestre Ferraz 
e hoje é Carmo de Minas, 
a vinte e um de Fevereiro 
de 1906.

Era filho de Francisco 
Ferreira Guerra e de Maria 
Augusta de Jesus e era o 
caçula de cinco irmãos.

Seu pai era agricultor 
e ele cresceu trabalhando 
e aprendendo a amar as 

coisas do campo. Com 
pouca idade perdeu a mãe. 
Pouco tempo depois, o pai 
encontrou em D. Maricota, 
a mulher que o ajudaria 
a criar os filhos. Pessoa 
sensível, religiosa, foi a 
substituta perfeita para Ma-
ria Augusta.

A história de Vicente 
Alves Guerra teve início, 
quando ainda adolescente, 
apaixonou-se por Vicentina 
Maria, jovem que já conhe-
cia desde a infância. O pai 
de Vicentina, Francisco de 
Almeida comprou terras no 
município de Guaratinguetá 
e para aquela cidade trans-
feriu-se com a família.

Vicente tudo fez para 
ser convidado a trabalhar 
nestas terras. Era evidente 
que a meta era estar perto 
de Vicentina... Assim que 
Vicentina completou 16 
anos, casaram-se a vinte 
de Novembro de 1926 na 
Igreja de Santo Antônio, em 
Guaratinguetá.

Logo depois o jovem 
casal fixou residência na 

Palmela, em terras que per-
tenceram a Francisco de 
Almeida Guerra. Desta união 
nasceram Maria Aparecida, 
Teresinha, Geralda, Alice, 
Ana, José Francisco, Joa-
quim, Antônio e Roberto.

Geralda, Francisco, Joa-
quim e Terezinha já regres-
saram ao reino de Deus. 
Alice é solteira por opção. 
Preferiu cuidar dos velhos 
pais. Maria Aparecida esco-
lheu a vida religiosa. Hoje é 
irmã Vicentina da Irmandade 
Nossa Senhora da Miseri-
córdia.

A família de Vicente Guer-
ra é numerosa e conta com 
muitos netos e bisnetos.

Certa vez D. Vicentina 
e Sr. Vicente foram visitar 
a filha religiosa. No Hos-
pital, onde ela trabalhava, 
mostraram-lhe uma criança 
cuja mãe não a pudera criar. 
O espírito cristão do casal 
falou mais alto e a partir de 
então ganharam mais uma 
filha: a pequena Maria Apa-
recida, a quem dispensaram 
o mesmo amor que aos filhos 

legítimos. 
Sr. Vicente era um 

homem religioso, cari-
doso, ótimo pai, esposo 
e amigo. Era humilde, o 
que talvez explique seu 
amor a São Francisco, 
seguindo-lhes os passos 
como membro da Ordem 
Terceira.

Pertencia a Irmandade 
do Sagrado Coração de 
Jesus e a conferência São 
Vicente de Paulo. Traba-
lhou incansavelmente nas 
festas de São Lourenço e 
São Sebastião.

Em seu sítio sempre 
havia leilões antecedendo 
as festas, missas e rezas 
do terço. Sr. Vicente fale-
ceu a sete de Junho de 
1980; sua esposa o pre-
cedera a vinte de Outubro 
de 1975.

Vicente Alves Guerra 
foi um exemplo de homem 
temente a Deus, digno 
de ser imitado, orgulho 
para sua geração, uma 
saudade no coração dos 
amigos.
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RECEITA Cruzadinha Caça Palavras
Modo de preparo

1.Em uma tigela grande, 
misture o leite condensa-
do, a manteiga, os ovos, o 
suco de limão, a pitada de 
sal e o fermento em pó.
2.Adicione a farinha de tri-

go peneirada aos poucos 
e mexa com uma colher, 
quando começar a ficar 
mais firme, amasse com 
as mãos até que forme 
uma massa macia e que 
grude um pouco nos de-
dos, isso vai garantir que 
a rosquinha não fique 
seca.
3.Polvi lhe farinha na 

mesa e abra a massa com 
aproximadamente 1cm de 
espessura, pois ela cresce 
um pouco ao fritar.
4.Faça rosquinhas com 

cortador redondo ou faça 
um cordão e junte as pon-
tas.
5.Frite em óleo não mui-

to quente para que não 
queimem rápido e fiquem 
cruas no interior, até dou-
rar dos dois lados.
6.Passe em açúcar com 

canela, chocolate derreti-
do, fondant ou sirva sem 
nenhuma cobertura, ga-
ranto que fica uma delicia 
de qualquer jeito.

Rosquinhas de Leite 
Condensado

Ingredientes:

•1 lata de LEITE CON-
DENSADO
•2 OVOS grandes
•2 colheres (sopa) de 

MANTEIGA amolecida
•1 colher (sopa) de SUCO 

DE LIMÃO
•1 colher (sopa) de FER-

MENTO EM PÓ
•1 pitada de SAL
•5 xícaras (chá) de FA-

RINHA DE TRIGO apro-
ximadamente

Decoração:
•Chocolate Branco
•Corante Rosa para cho-

colate
•Confeitos
*Medida xícara = 200 ml

Quando Lula completou 
57 dias no cárcere publica-
mos uma recomendação 
de leitura sugerida pelo ex-
presidente. Listamos os 21 
livros que Lula havia lido até 
então.

Preso político há mais de 
dois meses, o ex-presidente 
dedica a maior parte de seu 
tempo à leitura em Curitiba. 
A seguir você encontrará um 
pouco do universo pelo qual 
Lula tem navegado. Das pu-
blicações que se debruçam 
sobre a realidade do Brasil 
e do mundo aos romances 
e ficção. 

  A Elite do Atraso - Da 
Escravidão à Lava Jato - 
Jessé Souza - Leya Numa 
época em que a questão das 
desigualdades racial e social 
estão, mais do que nunca, no 
centro de cena - dos grandes 
veículos de comunicação 
aos comentários nas redes 
sociais e até mesmo nas 
conversas das mesas de bar, 
onde todos parecem ter uma 
ideia muito bem definida do 
que é capaz de construir um 
país ideal -, o sociólogo Jes-
sé Souza escancara o pacto 
dos donos do poder para 
perpetuar uma sociedade 
cruel forjada na escravidão. 
Esse é o pilar de sustenta-
ção de nossa elite, A Elite do 
Atraso. Depois da polêmica 
aberta pela obra A Tolice da 
Inteligência Brasileira e da 
contundência exposta em A 
Radiografia do Golpe, o autor 
apresenta obra surpreenden-
te, forte, inovadora e crítica 
na essência, com um texto 
aguerrido e acessível. A Elite 
do Atraso é um livro para ser 
apoiado, debatido ou questio-
nado - mas será impossível 
reagir de maneira indiferente 
à leitura contundente de Jes-
sé Souza a ideias difundidas 
na academia e na mídia. 

Homo Deus - Harari, Yu-
val Noah - Companhia das 
Letras Neste “Homo Deus”: 
uma breve história do ama-
nhã, Yuval Noah Harari, autor 
do estrondoso best-seller 
Sapiens: uma breve história 

da humanidade, volta a com-
binar ciência, história e filoso-
fia, desta vez para entender 
quem somos e descobrir 
para onde vamos. Sempre 
com um olhar no passado e 
nas nossas origens, Harari 
investiga o futuro da huma-
nidade em busca de uma 
resposta tão difícil quanto 
essencial: depois de séculos 
de guerras, fome e pobreza, 
qual será nosso destino na 
Terra? A partir de uma visão 
absolutamente original de 
nossa história, ele combina 
pesquisas de ponta e os mais 
recentes avanços científicos 
à sua conhecida capacidade 
de observar o passado de 
uma maneira inteiramente 
nova. Assim, descobrir os 
próximos passos da evolu-
ção humana será também 
redescobrir quem fomos e 
quais caminhos tomamos 
para chegar até aqui.

Laika - Abadzis,Nick - 
Boitempo Em plena Guerra 
Fria, a União Soviética tomou 
a dianteira na corrida espa-
cial ao colocar em órbita, em 
1957, um satélite artificial 
que transportava o primeiro 
ser vivo a ir para o espaço: 
a cadelinha Laika. Nesta HQ 
roteirizada e ilustrada por 
Nick Abadzis, que foi vence-
dora do prêmio Eisner, o mais 
importante dos quadrinhos 
mundiais, a história dessa 

pequena heroína soviética é 
contada com o detalhamento 
e a delicadeza que ela mere-
ce, em uma mescla magistral 
de realidade e ficção.

Os Beneditinos - José 
Trajano - Companhia das 
Letras - O narrador desta 
deliciosa trama não está em 
seus melhores dias. Perdeu 
o emprego de jornalista, 
vive só, no bairro da Mooca, 
e tem de cuidar da saúde, 
que não anda boa. A vida 
lhe reserva poucos momen-
tos de felicidade: assistir 
às partidas do Juventus, o 
Moleque Travesso, que o 
faz se lembrar do América, 
seu time do coração. Tomar 
ocasionalmente uma cerveja 
com petiscos. E se dedicar 
às suas partidas de futebol 
de botão contra veteranos 
do bairro. Suas perspecti-
vas mudam, no entanto, ao 
folhear uma revista na sala 
de espera de seu dentista e 
encontrar a manchete: “Será 
em Londres o 1º Mundial 
de walking futebol”. Futebol 
andando? Com a ajuda de 
seu filho, ele descobre mais 
sobre essa categoria, reser-
vada aos que já passaram da 
flor da idade, em que não se 
pode, em momento nenhum 
da partida, tirar os dois pés 
do chão. É a chance que pro-
curava para reunir seu antigo 
time do Colégio São Bento, 

no Rio de Janeiro, e colocar 
os esportistas aposentados 
para treinar. Desta vez, os 
Beneditinos irão à desforra 
das derrotas sofridas para o 
Santo Inácio, tantas décadas 
atrás.

O Amor nos Tempos do 
Cólera - Márquez, Gabriel 
García - Record - Ainda 
muito jovem, o telegrafista, 
violinista e poeta Gabriel 
Elígio Garciá se apaixonou 
por Luiza Márquez, mas o 
romance enfrentou a oposi-
ção do pai da moça, coronel 
Nicolas, que tentou impedir o 
casamento enviando a filha 
ao interior numa viagem de 
um ano. Para manter seu 
amor, Gabriel montou, com 
a ajuda de amigos telegra-
fistas, uma rede de comuni-
cação que alcançava Luiza 
onde ela estivesse. Essa é 
a história real dos pais de 
Gabriel García Márquez e 
foi ponto de partida de ‘O 
amor nos tempos do cólera’, 
que acompanha a paixão do 
telegrafista, violinista e poeta 
Florentino Ariza por Fermina 
Daza.

Vá, Coloque Um Vigia - 
Harper Lee - José Olympio 
- A continuação de O sol é 
para todos, um dois maio-
res clássicos da literatura 
mundial Jean Louise Finch, 
mais conhecida como Scout, 
a heroína inesquecível de 
O sol é para todos, está de 
volta à sua pequena cidade 
natal, Maycomb, no Alabama, 
para visitar o pai, Atticus. 
Vinte anos se passaram. 
Estamos em meados dos 
anos 1950, no começo dos 
debates sobre segregação, e 
os Estados Unidos estão divi-
didos em torno de questões 
raciais. Confrontada com a 
comunidade que a criou, mas 
da qual estava afastada des-
de sua mudança para Nova 
York, Jean Louise passa 
a ver sua família e amigos 
sob nova perspectiva e se 
espanta com inconsistências 
referentes à ética e a pensa-
mentos nos âmbitos político, 
social e familiar.(Continua.)

Fotos: Divulgação Internet

Listamos os 21 livros que o ex-presidente Lula leu 
nos primeiros 57 dias no cárcere

Os principais sintomas da esquizo-
frenia e a classificação da doença
A esquizofrenia é clas-

sificada em seguintes tipos 
de acordo com as apresen-
tações clínicas:

•	 Residual
•	 Paranóide;
•	 Catatônica;
•	 Hebefrênica	 ou	

desorganizada;
•	 Indiferenciada;
•	 Simples.
Os sintomas precoces 

da esquizofrenia ocorrem 
meses ou até anos antes 
do primeiro surto e, infeliz-
mente, não são específicos 
da doença, por isso não 
podem ser usados para 
o diagnóstico precoce do 
transtorno. Porém, é pos-
sível mencionar alguns 
deles:

•o comportamento hi-
perativo;

•a falta de concentração 
e as grandes dificuldades 
no aprendizado;

•a ansiedade, o desâni-
mo e o desinteresse gene-
ralizado;

•o humor depressivo;
•o interesse pelos temas 

místicos, exóticos, religio-
sos, filosóficos ou astronô-
micos que acabam domi-
nando a rotina da pessoa;

•várias dúvidas acerca 
da sua própria existência, 
pensamentos filosóficos e 
a enorme necessidade de 
buscar significados para 
tudo;

•o isolamento social;
•descontinuidade das 

atividades regulares;
•a dificuldade para viver 

relações sociais;
•o comportamento indis-

ciplinado com os momentos 
de explosão de raiva ou 
descontrole emocional.

A esquizofrenia nem 
sempre se manifesta pelos 
sintomas precoces, muitas 
vezes o desencadeamento 

da doença é muito rápido. 
Os sintomas podem ser 
divididos em positivos e 
negativos.

Os sintomas positivos 
estão relacionados ao sur-
to psicótico - um estado 
mental agudo caracterizado 
por grave desorganização 
psíquica e fenômenos deli-
rantes e alucinatórios, com 
perda do juízo crítico da 
realidade. A pessoa pode 
perder a noção do que é 
real e criar o mundo de 
fantasia - um verdadeiro 
delírio. Ela pode acreditar 
que está sendo perseguida 
por alguém ou observada 
ou que as pessoas falam 
dela e sabem de tudo que 
acontece na sua vida.

As alucinações fazem 
parte dos sintomas positi-
vos também. Ver coisas que 
não existem, escutar vozes 
dialogando entre si, ver vul-
tos ou imagens das pesso-
as, sentir cheiros faz parte 
desse processo. E o pior 
é que o paciente não tem 
nenhum controle sobre as 
alucinações. A pessoa do-
ente pode até acreditar que 
tem poderes paranormais. 
No entanto, vale ressaltar 
que nem todas as pessoas 
apresentam os delírios ou 
as alucinações.

Já os sintomas nega-
tivos estão mais ligados à 
fase crônica da doença. 
Eles duram mais tempo e 
podem ser chamados de 

deficitários (uma referência 
à deficiência das funções 
mentais). Esses sintomas 
são caracterizados pela 
falta total de vontade, de 
iniciativa ou de persistên-
cia nas atividades diárias. 
A pessoa frequentemen-
te opta pelas atividades 
passivas, que não exigem 
nenhum esforço físico ou 
cognitivo e perde a ca-
pacidade de demonstrar 
afetos e sentimentos ou 
reagir emocionalmente ao 
ambiente e às pessoas. E o 
interessante é o fato de que 
a prejudicada é a capacida-
de de demonstrar os afetos 
e não a de senti-los.

Esta doença apresenta 
vários prejuízos sociais 
para a pessoa, afetando 
sua capacidade de comu-
nicação verbal, gerando 
passividade, lentidão psi-
comotora, monotonia e até 
os problemas com a higiene 
pessoal. As tentativas de 
suicídio são frequentes na 
esquizofrenia também já 
que cerca da metade dos 
pacientes tenta o suicídio 
ao menos uma vez na vida. 
A agressividade, as manias, 
risos imotivados fazem par-
te dos sintomas. Caso al-
guém dos seus conhecidos 
ou familiares esteja com os 
parecidos sintomas - procu-
rem uma ajuda adequada 
sem hesitar.

*Fonte: Rio de Saúde

Fotos: Divulgação Internet


