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Veterinária do Canil Municipal de São Lourenço 
faz um alerta para quem tem animais

Por Mariana Menezes

O mundo está, cada 
vez mais, precisando de 
amor e respeito entre as 
pessoas. Foi pensando 
nisso que a moradora 
de São Lourenço, Sarah 
Carvalho, criou o “Desafio: 
Amor é a solução”, duran-
te 365 dias. 

Com o lema “Que o 
amor se propague”, a 
cada dia ela posta no seu 
canal do YouTube um 
vídeo com mensagens de 
otimismo, que incentivam 
o exercício diário do amor. 
São mensagens curtas, 
porém profundas que le-
vam a uma reflexão para 
despertar o melhor que 
existe em cada um. 

Como já estamos no 
meio do ano, o desafio já 
passou da metade e ela 
está no vídeo de número 
193 e continua cheia de 
ânimo. “Realmente acredi-
to na força do amor e fazer 
este desafio junto com as 
pessoas representa uma 

A doença atinge cães e gatos e pode ser transmitida para os humanos

oportunidade de trans-
formarmos nossas vidas 
pela prática de pequenos 
gestos que podem mudar 
tudo!”, ressalta Sarah. 

Em seus vídeos, Sa-
rah fala de vários temas 
do nosso cotidiano, de 
ensinamentos de grandes 

Mestres da humanidade 
e há vídeos em que res-
ponde sobre temas que 
o público sugeriu ou teve 
dúvidas. Temas como: 
Mais humidade!;  Uma 
nova forma de encarar 
os problemas!;  Somos 
todos um!; Vá e realize 

seus sonhos!; Faça o que 
é preciso!; A melhor forma 
para se comunicar!; A for-
ça do propósito!; Aprenda 
a meditar!; Coragem para 
amar!; Por que exigir que 
o outro seja como você 
quer?; Vamos cultivar a 
gratidão!; Atitudes que 

fazem a diferença!;. e 
muitos outros assuntos 
já foram mencionados ao 
longo desses sete meses 
de desafio.

Sarah se aproxima do 
público com sua forma 
simples de transmitir os 
ensinamentos, mostran-

Por Mariana Menezes

A doença de espo-
rotricose é uma zo-
onose, ou seja, uma 
doença que pode ser 
transmitida de animais 
para pessoas e tem 
acometido animais em 
São Lourenço, princi-
palmente os gatos. 

Segundo a veteri-
nária do Canil Munici-
pal, Thaís de Matos, o 
agente desta doença é 
um fungo, normalmente 
em maior quantidade 
na natureza, em locais 
húmidos, como areias, 
terras ou madeiras. Por 
isso, os animais, em 
especial felinos, como 
os gatos, podem se 

contaminar mais facil-
mente ao escavarem 
para enterrar as fezes 
ou arranhar as árvores 
para afiar as unhas. Ou-
tra forma de contamina-
ção é através de feridas 
já abertas na pele dos 
animais.  “Eu me pre-
ocupo muito pela falta 
de conhecimento da 
população em relação 
à doença. A maioria das 
pessoas não sabem o 
que é a esporotricose, 
por se manifestar como 
uma ferida, que pode 
parecer um simples 
machucado, mas não 
é”, esclarece. 
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Sarah Carvalho, moradora de São Lourenço, inovou e criou o desafio 
de 365 dias de mais amor

Sarah Carvalho, dona do canal “ Desafio Amor é a solução”.

A doença esporotricose está cada vez mais comum 
nos gatos e cachorros

Foto: Divulgação internt

do que mesmo em meio 
às dificuldades e correria 
do dia-a-dia todos podem 
fazer algo que mude o 
sentido da sua vida.   “A 
gente fica sempre espe-
rando que a solução dos 
nossos problemas vai vir 
de uma resposta de fora e,  
fiz esse desafio para dizer 
que não, que a solução 
está dentro de cada um 
de nós, essa é a força do 
amor: o maior poder que 
temos dentro de nós, que 
inspira o nosso melhor 
para oferecermos ao mun-
do”, declara.

Mãe de três filhos, pro-
fessora, psicopedagoga, 
coordenadora geral do 
Movimento Dedico, ins-
trutora de meditação e 
técnicas de reequilíbrio 
energético, já escreveu 
cinco livros e ministra 
palestras e cursos por 
todo Brasil, sendo con-
siderada uma ‘beliver’, 
ou seja, uma motivadora 
social que acredita no 
desenvolvimento coletivo 

empreendendo ações de 
conscientização.

 “Quando comecei 
esse desafio não sabia 
realmente a proporção do 
trabalho envolvido nesse 
projeto. Não é fácil gravar, 
editar e publicar um vídeo 
a cada 24 horas. Temos 
imprevistos, urgências 
da vida diária, com filhos, 
trabalho, viagens para 
cursos. Realmente estou 
aprendendo muito com 
tudo isso, em especial a 
ser perseverante e acre-
ditar nesse ideal acima 
de todas as dificuldades. 
É gratificante! E vamos lá, 
rumo ao vídeo 365 com 
muito amor!”, comemora 
Sarah. 

O mundo precisa de 
mais desafios como este. 
Faça parte dessa corren-
te, acesse o link e compar-
tilhe dessa ideia.

Canal no YouTube: Sa-
rah Carvalho de Melo

https://www.youtube.
com/channel/UCofO9U-
c1OsaAAspXvMXcGIA
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Vivemos num tempo, em 
que a mentira veiculada pelo 
poderosos, através da grande 
mídia, tendem a convencer 
aqueles que não buscam uma 
informação mais precisa dos 
fatos. A necessidade de que as 
verdades sejam mostradas ao 
maior número de pessoas e que 
isso se multiplique de boca em 
boca e pelas redes sociais é uma 
grande necessidade.

No último domingo no pro-
grama do Fantástico, da Rede 
Globo de televisão, veiculou 
uma reportagem cheia de men-
tiras sobre as terapias que utili-
zam o Ozônio. 

Trago neste artigo alguns 
argumentos que esclarecem 
os benefícios na utilização do 
ozônio e a segurança que o tra-
tamento com ele oferece:

- O ozônio é uma substância 
completamente natural e que 
reage com todas as membranas 
humanas;

- A muitos anos o Ozônio foi 
difundido na Europa, Estados 
Unidos, Itália, Rùssia, Alema-
nha, Cuba, Japão e países da 
Ásia;

- Ela evita o consumo des-
necessário de uma série de 
medicamentos, gerando pre-
juízo a indústria mais lucrativa 
do planeta, que é a Indústria 
farmacêutica;

- Diminui o tempo de trata-
mento das doenças;

- Pesquizando na Pubmed ( 
biblioteca do Congresso Ameri-
cano), verificamos que apresen-

ta mais de 3.000  referências 
científicas sobre os benefícios 
do ozônio;

- Nossos anticorpos ( células 
de defesa), utilizam o ozônio 
no seu processo de ativação 
e ação, não sendo possível o 
desenvolvimento de alergias 
pelo ozônio;

- O ozônio age curativamen-
te em todos os processos de 
desenvolvimento de doenças  
tais como: a Falta de Oxigena-
ção, Infecções e em Processos 
Inflamatórios. Vemos então 
sua clara ação no tratamento 
de diarreias, dor nos joelhos e 
coluna, fechamento de feridas, 
dores de cabeça, inflamação 
nos ouvidos, prisão de ventre, e 
mais uma centena de doenças;

- A ozonioterapia visa ajudar 
o organismo  restabelecer o 
equilíbrio e a saúde.

Por último recomendo a 
todos buscar a verdade sobre 
esses fatos, não deixando-se 
levar por aqueles que querem 
manter as pessoas dependentes 
de medicamentos e cada dia 
mais doenças.

Repliquei aqui o pensamento 
da Presidente da Sociedade 
Brasileira de Ozonioterapia, 
que como todos que praticam 
ou fazem uso das terapias de 
Ozônio, se revoltam com as 
mentiras divulgadas.

***Luiz Fernando Costa Bus-
tamante

Terapeuta Holístico.

É preciso estabelecer as 
verdades

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 53/2018- PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 34/2018 – PRE-
GÃO PRESENCIAL N° 28/2018. 
Contratada: TIAGO ALMEIDA 

FREITAS 10929877624 
Objeto: Registros de Preço, pelo pra-

zo de 12 (doze) meses, para prestação 
de serviços de serraria, para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal 
de Bom Jardim de Minas, conforme 
condições e especificações contidas 
neste Termo de Referência . Valor To-
tal: R$ 30.000,00. Vigência: 12(doze) 
meses após data da assinatura. Bom 
Jardim de Minas. 25 de Junho de 2018. 
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.

Novas tecnologias chegam 
ao campo

*Por Daniel Zacher
 
É grande a evolução tecno-

lógica do mercado agrícola ao 
longo dos últimos anos, sobre-
tudo nas áreas de eletrificação, 
conectividade e comunicação 
à distância. Uma das principais 
tendências no setor é o avanço 
dos motores elétricos nos diver-
sos sistemas de acionamento 
de máquinas e implementos, em 
substituição aos mecânicos ou 
eletro-hidráulicos.

O foco da eletrificação é 
elevar a precisão e a flexibili-
dade dos sistemas, bem como 
viabilizar novas funcionalidades, 
que não são possíveis de atingir 
com os sistemas tradicionais, 
como fazer ajustes mais rápidos 
de acordo com as variáveis 
ambientais, receber alertas de 
erro e monitorar operações por 
telemetria, entre diversos outros 
recursos.

 Outra tendência é o avanço 
de máquinas totalmente co-
nectadas. Exemplo disso é um 
caminhão ou trator de transbordo 
canavieiro, que acompanha em 
piloto automático uma colhedora 
de cana. Além de operar em ve-
locidade e posição adequadas 
para o descarregamento, o veí-
culo não trafega sobre as raízes, 
que sobram dentro e fora da 
terra, evitando impactos sobre a 
produtividade do próximo ciclo.

 Coração de todo negócio, 
a conectividade proporciona 
grandes benefícios para uma 
fazenda. Com novas tecnologias 
que dão acesso em tempo real 
a informações da frota em ope-
ração no campo, os produtores 
rurais podem tomar decisões 
com maior assertividade, como 
identificar o momento ideal para 
iniciar uma colheita ou semeadu-
ra, por exemplo.

 Atualmente o agricultor de-
seja conectar todos os meios 

produtivos de uma fazenda com 
foco numa gestão mais apurada 
dos negócios, que possibilite 
aumentar a produtividade e am-
pliar a confiabilidade da frota. 
Em época de safra, evitar para-
das não programadas significa 
impedir grandes prejuízos ao 
agronegócio.

 Um dos principais desafios 
para o pleno aproveitamento 
dessas e outras tecnologias 
é melhorar a infraestrutura no 
Brasil, sobretudo em telecomu-
nicações extensivas ao campo. 
Atualmente a infraestrutura já 
representa um obstáculo para a 
utilização de tecnologias embar-
cadas disponíveis em máquinas, 
inovações que poderiam trazer 
resultados fantásticos para a 
economia.

Hoje o agronegócio é o carro-
chefe da economia brasileira, 
uma vez que assegura boa 
parcela do PIB. Portanto, é 
fundamental buscar rotas para 
o pleno aproveitamento desse 
grande ativo brasileiro, a indús-
tria de máquinas agrícolas, que 
projeta o Brasil não somente 
como importante parque de 
máquinas, mas também como 
desenvolvedor de máquinas para 
a agricultura tropical.

 Esses e outros assuntos se-
rão debatidos durante o 10º Sim-
pósio SAE BRASIL de Máquinas 
Agrícolas, que reunirá lideranças 
de fabricantes, montadoras, 
entidades e consultorias. Quem 
tiver interesse pelo assunto está 
convidado para o encontro, que 
será realizado dia 30 de agosto, 
na Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), em 
Porto Alegre.

 
 * Daniel Zacher é enge-

nheiro, diretor geral da Tryber 
Tecnologia e chairperson do 
10º Simpósio SAE BRASIL de 
Máquinas Agrícolas

O humor indestrutível 
dos brasileiros

Abertas inscrições para o 
Exchange Sebrae

Estão abertas as inscrições 
para a terceira edição do Ex-
change Sebrae. O evento, pro-
movido pelo Sebrae Minas, 
estimula a criação de negócios 
inovadores, apresenta soluções 
e tendência do mercado e ainda 
oferece capacitações para quem 
quer empreender nos segmen-
tos de tecnologia e inovação. O 
Exchange acontece nos dias 20 
e21 de julho, em Belo Horizonte. 
Informações e inscrições: www.
inovacaosebraeminas.com.br/
exchange.

 Durante os dois dias do 
evento, várias atividades serão 
realizadas em um mesmo local. 
Entre elas, as Trilhas do Conhe-
cimento, cada uma, contendo 
uma série de capacitações com 
palestras, painéis e oficinas so-
bre três temáticas: Tech Market 
- Novos negócios do mercado de 
tecnologia para empresas tradi-
cionais; Growing Stars - Boas 
práticas da cultura startups para 
vários tipos de negócios, e Hack 
Pack - Oficinas relacionadas à 
tecnologia e negócios. “Além das 
capacitações, profissionais reno-
mados participarão do evento e 
irão discutir sobre o mercado de 
startups e as novidades do em-

preendedorismo digital”, explica 
o analista do Sebrae Minas, 
Evandro Gonçalves.

 Programadores, designers 
e outros profissionais ligados 
à área de tecnologia poderão 
participar ainda de três mara-
tonas de programação conhe-
cidas como hackathon. Serão 
três desafios em segmentos 
diferentes, que acontecem ao 
mesmo tempo, nos quais os 
competidores terão que desen-
volver soluções inovadoras vol-
tadas para o sistema bancário e 
financeiro, educação e games. 
As inscrições para os hackthons 
são gratuitas.

 Haverá também o Espa-
ço Experience. Dedicado aos 
empreendedores que queiram 
apresentar ideias, aplicativos, 
games e outras tecnologias 
para o mercado durante o even-
to. “Será um ambiente para 
networking com o propósito de 
ser uma verdadeira vitrine de 
talentos”, explica o analista do 
Sebrae Minas.

Assessoria de Imprensa 
da Regional Sul do Sebrae 

Minas

Por Philipp Lichterbeck

Escrevi alguns textos muito 
críticos sobre a situação do Brasil. 
A maioria dos leitores concordava 
com a condenação. Mesmo as-
sim, também sentia o desconforto 
com o fato de um julgamento tão 
severo sobre o país vir logo de um 
estrangeiro. E, com cada vez mais 
frequência, ouço a pergunta: não 
tem nada que você goste no Brasil, 
por que você vive aqui?

Por isso, hoje quero falar 
sobre uma das características 
mais adoráveis dos brasileiros: 
o humor indestrutível. Além da 
incrível musicalidade, ele é o 
que eu mais admiro. Tenho a 
impressão de que os brasileiros 
– se é que posso generalizar 
assim – têm uma grande facili-
dade de rir. De certa maneira, 
eles são a imagem antagônica 
ao clichê do alemão sério.

Foi justamente durante o 
jogo do Brasil contra a Bélgica 
na Copa do Mundo que tive a 
ideia de escrever sobre isso. Ao 
meu lado, estavam sentadas 
duas senhoras que deviam ter 
uns 65 anos.

Elas comentavam a partida 
de forma vivaz e, a cada ataque 
dos belgas, pediam aos risos 
que os “gigantes vermelhos” 
fossem derrubados. Quando 
o jogo acabou e o Brasil foi 
eliminado, uma das duas falou: 
“Agora vamos buscar o hexa no 
Catar. Nosso time vai amadure-
cer e ficar ainda melhor”. A ou-
tra respondeu: “Igual à gente”. 
As duas deram risada.

Testemunhei o mesmo tipo 
de descontração na rua. Não 
se ouviam xingamentos agres-
sivos como na Alemanha, de-
pois da eliminação. Em vez 
disso, as pessoas estavam 
preocupadas em mostrar os 
primeiros memes que iam 
aparecendo nas mensagens de 
celular, a exemplo da bandeira 
alemã redesenhada como ban-
deira belga: “A inimiga não foi 
embora. Ela está disfarçada”.

A velocidade com que se 
inventam piadas no Brasil sem-
pre volta a me deixar pasmado. 
É algo que já tinha chamado 
minha atenção durante o 7 a 
1. No intervalo, as pessoas já 
diziam que nem a Volkswagen 
conseguia fazer cinco gols em 
45 minutos.

Se o Brasil passa por uma 
crise – e, nos últimos anos, 
elas foram abundantes – pode-
se ter certeza de que alguém 
vai começar a tirar um sarro 
da situação. E o humor, que 
frequentemente consiste no 
exagero e no cruzamento de 
coisas que não têm nada a ver 
umas com as outras, é o que 
mais se aproxima da descrição 
de uma realidade que costuma 
ser absurda. Ele torna o insu-
portável mais suportável.

Foi assim durante os pro-
testos de 2013 (“Odeio bala 
de borracha, joga um Halls”). 
E voltou a acontecer no último 
fim de semana, durante o cabo 
de guerra jurídico envolvendo 
a soltura de Lula (“Justiça 
brasileira recorre ao árbitro de 
vídeo para julgar o caso Lula”). 
Especialmente em momentos 
de crise e de dor, as fábricas de 
memes brasileiras trabalham a 
todo vapor. O humor nasce da 
necessidade.

Essa criatividade espontâ-
nea também existe no âmbito 
pessoal. Recentemente, por 
exemplo, ouvi um homem 
conversando ao telefone na 

rua. Ele estava brigando com 
a outra pessoa, até que falou: 
“Você plantou pimenta. Não vai 
colher morango, não.”

Do mesmo jeito o Neymar 
que caía demais nos jogos da 
Seleção já virou verbo na fala 
popular. Num bar eu ouvi um 
homem falar: “Vou beber até 
Neymar”. E o nome do ministro 
Gilmar Mendes, na linguagem 
popular, agora é sinônimo de 
“soltar”. Ele virou o “Soltador-
Geral da República”.

Como alemão, é claro que 
admiro o jeito criativo com que 
os brasileiros lidam com situa-
ções difíceis. É que, enquanto 
as pessoas na Alemanha ten-
dem a problematizar muitas 
coisas e mergulhar na angús-
tia, os brasileiros, muitas vezes, 
riem da própria condição. Eles 
conseguem – bem diferente 
dos alemães – rir de si mesmos 
e da situação do país.

Naturalmente, isso tem 
relação com o fato de que não 
parece ter alternativa. Como 
viver num país no qual os ricos 
são os ladrões, e os pobres, os 
roubados? Como brasileiro, é 
preciso olhar para frente com 
esperança porque o presente 
não costuma ser motivo de 
alegria. Da tragédia de viver 
num país que sempre fica abai-
xo das próprias expectativas 
nasce a comédia. O riso como 
libertação.

Com frequência, a origem 
do riso brasileiro é datada nos 
tempos da escravidão. Os 
escravos eram obrigados a se 
apresentarem bem-humorados 
na Casa Grande. Depois, rir 
sobre a tristeza continuou no 
samba. Já é possível encontrar 
essa atitude em Pelo Telefone, 
o primeiro samba, que já tem 
102 anos. O peru me disse/
Se o morcego visse/Não fazer 
tolice/Que eu então saísse/
Dessa esquisitice/De disse-
não-disse.

E, também na literatura, há 
exemplos suficientes. Estou 
lendo o maravilhoso épico 
Viva o Povo Brasileiro, de João 
Ubaldo Ribeiro. Além da fan-
tasia sem fronteiras do autor, 
admiro seu tom subjacente 
levemente irônico. Paradoxal-
mente, o livro trata do violento 
surgimento do Brasil.

Porém, mesmo com todos 
os elogios à leveza brasileira, 
é preciso dizer que nem todo 
humorista autodenominado é 
engraçado. Quem faz goza-
ção sobre os mais fracos, ou 
brinca com o ressentimento 
em relação a minorias, não tem 
humor no coração, mas ódio. 
Figuras como Danilo Gentile 
não entenderam a natureza do 
humor, que, desde seu surgi-
mento, sempre serviu para que 
aqueles que não tinham poder 
rissem dos poderosos.

E, portanto, não é à toa que 
o presidente brasileiro seja 
um objeto tão apreciado de 
zombaria e escárnio. Parece 
ser um esporte nacional fazer 
piada dele. “Michel: Marcela, 
onde vamos jantar? – Marcela: 
Fora, Temer!”

Com seu humor espontâ-
neo, os brasileiros são para a 
América Latina o que os ingle-
ses são para a Europa com seu 
humor negro. Eles me lembram 
um pouco o Cristo no filme A 
vida de Brian, da trupe satírica 
Monty Python. Crucificado, ele 
canta: “Sempre enxergue o 
lado bom da vida.”
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São Lourenço e Geral

Veterinária do Canil Municipal de São Lourenço 
faz um alerta para quem tem animais

Foto: dvulgação internet

Grupo Viver Sóbrio, da cidade de Soledade de 
Minas, comemora seu 13º aniversário

Por Mariana Menezes

O Alcoólicos Anônimos, 
AA, é uma irmandade com-
posta por homens e mulhe-
res que buscam recuperar 
e manter a sobriedade, por 
meio da abstinência total do 
álcool. Foi com esse intuito 
que o Grupo Viver Sóbrio foi 
criado e está comemorando 
seus 13 anos de trabalho.

A comemoração será no 
dia 17 de julho, às 19 horas,  
no Salão de Festa da Igreja 
Matriz, de Soledade de Mi-
nas. Na programação estão 
agendadas  palestras com 
a Dra. Esmeralda Paixão, 
que abordará o tema “An-
siedade”;  Dr. Geraldo Neri 
(terapeuta) e terapeutas e 
médicos da Clínica Rancho 
Vitória de Lambari-MG.  
Após as palestras haverá 
uma confraternização para 
comemorar o aniversário. 

O projeto é coordenado 
por  Jean Chib e o Padre 
Antônio Claret, e hoje atende 
cerca de 15 pessoas. Para 
Jean, que há 32 anos traba-
lha com grupos do AA, ver a 
consolidação do Grupo Viver 

Sóbrio e quantas pessoas já 
foram auxiliadas dá a certeza 
de que estão no caminho 
certo. “O grupo é uma irman-
dade que atende a todos, 
sem distinção de cor, sexo 
ou credo, que não está ligada 
a religião e nem a política. 
Nosso único objetivo é salvar 
vidas, tirar a pessoa do vício 
e reinseri-la na sociedade”, 
esclarece Jean.  

O AA nasceu nos Estados 
Unidos em 1935, espalhou-
se pelo mundo e chegou ao 
Brasil em 1946. A finalidade 
do grupo e a eficiência desta 
irmandade está na sua orga-
nização, ao mesmo tempo 
simples e avançada até para 
os dias de hoje.

A base da organização é 
o respeito à individualidade. 
No AA, cada um é respon-

Foto: Thais Matos / Veterinária

O evento será dia 17 de julho e contará com palestras de 
diversos terapeutas e médicos

Foto: Internet

Por Mariana Menezes

A doença de esporotrico-
se é uma zoonose, ou seja, 
uma doença que pode ser 
transmitida de animais para 
pessoas e tem acometido 
animais em São Lourenço, 
principalmente os gatos. 

Segundo a veterinária 
do Canil Municipal, Thaís 
de Matos, o agente desta 
doença é um fungo, normal-
mente em maior quantidade 
na natureza, em locais 
húmidos, como areias, ter-
ras ou madeiras. Por isso, 
os animais, em especial 
felinos, como os gatos, 
podem se contaminar mais 
facilmente ao escavarem 
para enterrar as fezes ou 
arranhar as árvores para 
afiar as unhas. Outra forma 
de contaminação é atra-
vés de feridas já abertas 
na pele dos animais.  “Eu 
me preocupo muito pela 
falta de conhecimento da 
população em relação à 
doença. A maioria das pes-
soas não sabem o que é a 
esporotricose, por se mani-
festar como uma ferida, que 
pode parecer um simples 
machucado, mas não é”, 
esclarece. 

A doença atinge os ani-
mais, geralmente na orelha, 
na narina e patas, e tem 
uma aparência parecida 
com uma micose. Por achar 
que é apenas um machu-
cado, o dono trata como 
tal e não faz o tratamento 
específico. Sem o tratamen-
to adequado, as pessoas 
podem adquirir a doença 
através de mordidas ou 
arranhões que sejam feitos 
pelos animais infectados 

com o fungo nas unhas ou 
dentes.

Em humanos, a doença 
provoca a formação de nó-
dulos que geram feridas na 
pele e pode atingir vasos 
linfáticos próximos ao local, 
mas pode também afetar os-
sos, pulmão e articulações.

Thaís esclarece que o 
tratamento da esporotrico-
se é lento e dolorido, tanto 
nos animais, como nos 
humanos. “A duração do 
tratamento é de no mínimo 
seis meses, sendo muito 
doloroso e de alto custo 
financeiro. A doença não 
se fecha como uma doença 
comum.”

Sobre o Canil:

O Canil Municipal aten-
de não apenas os morado-
res da cidade, mas também 
os animais de municípios 
vizinhos. Trabalha como 

um sistema misto de saúde 
e proteção. De proteção, por-
que o canil é um abrigo para 
animais de rua e, de saúde, 
porque faz um trabalho de 
controle populacional, com 
atendimentos e castrações 
de forma gratuita. 

Atualmente, além da cas-
tração gratuita de cães e 
gatos, o Canil Municipal ofe-
rece também atendimentos 
básicos aos animais durante 
a semana. Para ter acesso 
aos serviços, os interessados 
precisam fazer um agenda-
mento prévio. 

O canil possui cerca de 
300 cachorros e 70 gatos, 
entre machos e fêmeas. Ao 
todo, a unidade tem 50 baias 
para alojar os animais.

“Toda a população que 
estiver precisando e não tiver 
condições para ir até uma 
clínica particular, pode nos 
procurar que podemos aten-
der e fazer o procedimento 

aqui no Canil Municipal”, 
esclarece a veterinária. 

Mas, o canil está com 
super lotação, e não con-
segue receber mais ani-
mais. Os atendimentos 
continuam sendo feitos, 
porém não tem como o 
animal ficar no local. 

O canil é mantido pela 
Prefeitura, porém há uma 
necessidade de materiais, 
pela alta demanda de ani-
mais. Quem quiser ajudar 
os trabalhos desenvolvi-
dos de alguma forma, é só 
entrar em contato e ser um 
voluntário.

O Cani l  Munic ipal 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9h ao 
12h, para atendimento 
ao público. Cirurgias são 
agendadas de segunda a 
quinta-feira e está loca-
lizado na Rua Maria da 
Gloria Andrade Ensa, nº 
63 – S. Lourenço Velho. 

A doença esporotricose está cada vez mais comum nos 
gatos e cachorros

Uma das caractéristicas da doença são feridas que não  fecham sem o tratamento 
específico

Prêmio Professores do Brasil tem 
425 inscritos de Minas Gerais

A 11ª edição do Prêmio 
Professores do Brasil (PPB) 
registrou a inscrição de 425 
professores da educação 
básica da rede pública de 
Minas Gerais. Em todo o 
país, foram 4.040 inscritos. 
O concurso pretende reco-
nhecer e premiar o trabalho 
de docentes que contribuem 
para a melhoria dos proces-
sos de ensino e aprendiza-
gem desenvolvidos nas sa-
las de aula. Os vencedores 
nacionais serão conhecidos 
em 29 de novembro, no Rio 
de Janeiro.

 “O prêmio passou a 
ser mais conhecido pelos 
professores e foi feita uma 
divulgação forte pelos par-
ticipantes da edição passa-
da”, explicou o coordenador-
geral de Apoio a Certames 
e Programas Especiais, da 
Secretaria de Educação 
Básica (SEB) do Ministério 
da Educação, Joselino Gou-
lart Júnior. “Isso nos ajudou 
a termos esse número de 
4.040 inscritos, mesmo em 
um curto período para as 
inscrições”.

 O prêmio é uma iniciati-
va do MEC com instituições 
parceiras, e tem como obje-
tivo estimular a participação 
dos professores como sujei-
tos ativos na implementação 
do Plano Nacional de Edu-
cação e da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). 
A premiação dá visibilida-
de às boas experiências 
pedagógicas conduzidas 
pelos professores, além de 
oferecer uma reflexão so-
bre a prática pedagógica e 
orientar a sistematização de 
experiências educacionais.

“Para os professores 
que têm essa coragem de 
compartilhar suas experiên-
cias e os seus resultados, a 
ideia do prêmio é divulgar 

isso nacionalmente para 
que esses exemplos pos-
sam ser utilizados por 
outros professores, em 
realidades bem próximas 
das que eles encontram 
em suas escolas e dar 
essa valorização desses 
trabalhos realizados nas 
escolas públicas”, refor-
çou o coordenador-geral 
da SEB.

 Do total de professores 
inscritos nacionalmen-
te, 2.949 são mulheres 
e 1.091, homens, sendo 
2.249 funcionários de es-
colas municipais, 1.644 de 
estaduais, 97 de federais 
e 50 de instituições priva-
das conveniadas. “Isso é 
um reflexo do percentual 
de professoras e profes-
sores que nós temos no 
país”, pontuou Joselino. “A 
maioria de professores são 
mulheres, e isso se reflete 
também na participação no 
prêmio.”

 Para participar do con-
curso, os professores en-
viaram um relato da prática 
pedagógica desenvolvida 
com seus alunos. Neste 
ano, a premiação vai distri-
buir R$ 305 mil aos vence-
dores, bem como viagens 
educativas pelo Brasil e 
pelo exterior e placas para 
as escolas dos candidatos 
que tiverem experiências 
selecionadas.

Etapas – O PPB é 
dividido em três etapas: 
estadual, regional e na-
cional. Os participantes 
vão concorrer nas cate-
gorias Educação infantil/
creche, Educação infantil/
pré-escola, Anos iniciais 
do ensino fundamental/1º, 
2º e 3º anos, Anos iniciais 
do ensino fundamental/4º 
e 5º anos, Anos finais do 
ensino fundamental/6º ao 

9º ano e Ensino médio.
 Na etapa estadual, os 

três primeiros colocados 
em cada categoria recebem 
certificado que ficará dispo-
nível no próprio sistema de 
inscrição, e o vencedor, um 
troféu. Na regional, são R$ 
7 mil, mais troféu e viagem 
oferecida pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes), autarquia vincu-
lada ao MEC. Na categoria 
nacional, são mais R$ 5 mil 
e troféu.

 Além dessas etapas, 
os professores podem con-
correr em uma das cin-
co temáticas especiais: O 
esporte como estratégia 
de aprendizagem, Uso de 
tecnologias de informação 
e comunicação no processo 
de inovação educacional, 
Boas práticas no uso de 
linguagens de mídia para 
as diferentes áreas do co-
nhecimento no ensino fun-
damental e médio, Práticas 
inovadoras de educação 
científica e Educação em-
preendedora. A premiação 
para as temáticas especiais 
inclui R$ 5 mil para os pro-
fessores vencedores ou as 
escolas, viagens e partici-
pação na programação da 
TV Escola.

 A divulgação dos ven-
cedores na etapa estadual 
será em 21 de agosto. Os 
selecionados para a etapa 
regional serão conhecidos 
em 11 de outubro. Os 30 
selecionados para a etapa 
nacional e os selecionados 
para a premiação especial 
serão anunciados em 11 
de outubro. “A avaliação 
estadual está acontecendo 
e a equipe de avaliadores 
e coordenadores está tra-
balhando nessa seleção”, 
finalizou Joselino Goulart.

sável por si e todos são 
responsáveis por seguir 
os 36 pontos que regem 
a irmandade no mundo 
inteiro, sem qualquer alte-
ração desde 1935. São 12 
Conceitos, que regulam 
a gestão dos grupos; 12 
Tradições, que indicam 
como manter a unidade 
dos grupos e como rela-
cionar-se com o mundo 
exterior; e os 12 Passos 
(espirituais), que os alco-
ólicos devem seguir para 
evitar a bebida. 

Para ingressar em 
qualquer grupo de AA, 
basta querer parar de be-
ber. O anonimato individu-
al é uma das 12 tradições 
e, no AA, é sinônimo de 
humildade. A finalidade 
é preservar a identidade 
do outro e a unidade do 
grupo. Não é cobrado taxa 
e nem mensalidade para 
participar. 

Os encontros acon-
tecem todas às terças-
feiras, às 19:30h, no 
Salão de Festa da Igreja 
Matriz de Soledade de 
Minas-MG. 
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Entretenimento

Faça você mesmo

Cruzadinha

Para Colorir

Receita Kids

Bolo de chocolate 
no palito

Ingredientes

•7 unidades de ovo
•4 colheres (sopa) de 

açúcar
•12 colheres (sopa) de 

farinha de trigo
•1 colher (chá) de fermen-

to em pó
•1 colher (sopa) de Laran-
ja (só a casca) raspada
•1 lata de leite conden-

sado
•300 gramas de chocolate 

ao leite picado

Modo de preparo

Na batedeira, bata as 
claras em neve.
Continue batendo, acres-

cente as gemas, uma a 
uma, e o açúcar.
Misture a farinha de trigo, 

o fermento e as raspas de 
casca de laranja.
Coloque em uma forma 

de 22 cm de diâmetro, 
untada com manteiga e 
enfarinhada.
Asse no forno alto, a 200 

ºC, preaquecido, durante 
25 minutos.
Na panela de pressão, 

coloque a lata de leite 
condensado, cubra com 
água e cozinhe durante 25 
minutos no fogo brando, 
a 160 ºC, após o início da 

pressão.
Deixe sair a pressão, 

abra a panela e retire com 
cuidado a lata.
Deixe esfriar completa-

mente e abra a lata.
Desenforme o bolo e 

esfarele.
Em uma tigela, coloque o 

bolo esfarelado e misture 
bem com o doce de leite.
Em formas para picolé, 

levemente untadas com 
manteiga, coloque a mas-
sa e pressione bem para 
moldar.
Leve à geladeira por 3 

horas, no mínimo.
Derreta o chocolate em 

banho-maria ou no micro-
ondas.
Mergulhe 4 cm dos 

palitos de sorvete no 
chocolate e coloque-os 
nos picolés (esta etapa é 
importante para que o bolo 
não solte do palito).
Leve ao freezer por 5 mi-

nutos ou até secar e fixar 
bem no bolo.
Com cuidado, desenfor-

me os picolés, puxando 
levemente pelos palitos.
Banhe os picolés no 

restante do chocolate 
derretido.
Coloque-os sobre papel-

manteiga até secar.
Decore-os com fios de 

chocolate branco derre-
tido ou com confeitos 
coloridos.

Férias escolares ou 
férias de Filhos?

Colégio FAAP

E renasce o grande 
dilema que se abate, se-
mestralmente, sobre as fa-
mílias com filhos em idade 
escolar: o que fazer com 
as nossas crianças?

Muitas são as variáveis 
a se considerar. No entan-
to, a que parece dominar o 
centro das preocupações 
é, equivocadamente, a 
disponibilidade financeira 
de se ocupar jovens e 
crianças ociosos.

Sei que existe um ver-
dadeiro oceano de argu-
mentos que impedem, em 
tese, pais de se dedicarem 
aos filhos nesse sagrado 
espaço demonizado por 
sufocantes obrigações, 
supostamente, de sobre-
vivência, que escravizam 
nossas vidas e que nos 
impedem dededicarmos 
aos nossos filhos o tempo 
de sermos pais, tempo e 
atenção que são as maté-
rias-primas do educar.

Assustam-me os alar-
mantes níveis de irres-
ponsabilidade infantil com 
que jovens concebem e 
buscam a paternidade 
como mais um espetáculo 
socialmente necessário 
cercado de eventos e 
compras. Parece que, 
na espetacularização da 
vida, o conceber novos 
seres passou a ser mais 
um evento que, fotografa-
do, gravado e festejado, 
deveria ser arrumado e 

limpo.  Como os restos da 
festa, a criança passa a 
ser, a cada dia que cresce, 
um problema.

Excessos senis de 
uma mente ultrapassada 
pela história? Não. Tes-
temunho de alguém que, 
cotidianamente, constata 
o acima exposto.

Evidente que existem 
pais zelosos, vocacio-
nados que assumem a 
paternidade com todos os 
desafios e dissabores pe-
culiares. Mas o que assus-
ta, insisto, é a inadmissível 
irresponsabilidade que se 
constata, quase como um 
movimento civilizatório o 
que, como reação oposta 
das mesmas causas, se 
confirma na baixa nata-
lidade.

Que as férias de nos-
sas crianças sejam sem-
pre pensadas e concre-
tizadas como um tempo 
a nos dedicarmos a elas 
como demonstração de 
que as desejamos, antes 
e para sempre, não impor-
tando se numa praia da 
Riviera ou jogando bola 
no quintal.

 
**Professor Henrique 

Vailati Neto é diretor do 
Colégio FAAP – SP. For-
mado em História e Pe-
dagogia, com mestrado 
em Administração. É pro-
fessor universitário nas 
disciplinas de Sociologia e 
Ciência Política. Tem qua-
tro filhos e quatro netos.

Descanso e aprendizado
•Por Educação e Mídia
 
Chegou julho e junto 

dele as férias escolares. As 
crianças adoram ficar à toa, 
sem compromissos. Mas de-
pois de alguns dias de puro 
ócio, o tédio começa a ser 
companhia. Os pais logo se 
perguntam: O que fazer?

Nesse período de férias, 
é muito bom poder sair 
da rotina, sem horários 
tão rígidos ou cobranças 
tão sérias. No entanto, 
férias não precisa, e nem 
deve, ser sinônimo de não 
fazer nada. O ócio pode 
ser criativo. Dessa forma, 
é um bom momento para 
aprender algo, fazer desco-
bertas, sem as exigências 
da escola, mas por vontade 
de explorar e conhecer o 
mundo.

Que tal um passeio no 
museu? Levar as crianças 
a esse local pode ser uma 
rica experiência, em que 
elas poderão conhecer 
mais sobre História e Arte 
de uma forma lúdica e in-
terativa.

Um passeio em uma 
biblioteca também é algo 
que estimula as crianças, 
seja ouvindo histórias ou 
escolhendo livros de seu 
interesse. É uma maneira 
de aproximá-las da leitura. 
Nesse sentido, uma volta 
em uma livraria pode ser 
uma boa pedida. Há livra-
rias muito aconchegantes, 
que as pessoas perdem a 
noção do tempo envolvidas 
com o mundo dos livros.

Em casa mesmo há um 
extenso leque de ativida-

des, o importante é deixar a 
criatividade nos guiar. Uma 
delas é preparar uma recei-
ta junto das crianças. Elas 
adoram poder participar e, 
depois, ver o prato pronto e 
degustar. Explorar o jardim 
também é uma ideia, seja 
cuidando das plantas ou 
simplesmente apreciando a 
natureza. Quem não mora 
em casa, às vezes, tem um 
espaço verde no prédio ou 
ainda uma praça por perto. 
Esse contato com a natu-
reza é muito enriquecedor 
para os pequenos.

Organizar brinquedos, 
roupas e materiais são algo 
proveitoso. A atividade, que 
é considerada por muitos 
como algo entediante, pode 
ganhar outra perspectiva 
quando realizada em con-
junto. É possível realizar 
uma grande aventura, com 
direito a gincana e desafios, 
pensando em deixar os 
lugares mais organizados. 
Também, incentivar o de-
sapego, podendo-se doar 
aquilo que não utilizamos 
mais, e que, no entanto, 
pode ser útil para outras 
pessoas.

Sessão de histórias, de 
fotografias ou de cinema 
pode ser um atrativo em 
casa. É possível realizar 
roda de histórias, contando 
ou lendo algumas para as 
crianças. Assistir aqueles 
filmes que ficaram pedentes 
ao longo do ano pode ser 
divertido. E ainda há a op-
ção de rever fotos antigas, 
relembrando datas pas-
sadas e revivendo alguns 
sentimentos.

As brincadeiras simples 
também são apreciadas 
pela garotada, como desco-
brir desenhos em nuvens, o 
que mexe com a imagina-
ção delas; desenhar e criar 
personagens, fazendo com 
que elas expressem histó-
rias que leram ou ouviram; 
criar fantasias, despertan-
do, assim, a criatividade.

Enfim, é possível perce-
ber que há inúmeras ativida-
des que podemos fazer com 
as crianças que irão entretê-
las, fazendo do ócio um 
momento agradável, cheio 
de descobertas. Além disso, 
são atividades que aproxi-
mam pais, filhos, avós, tios, 
acalentando os corações e 
fortalecendo as relações de 
afeto e amizade.

O importante é não dei-
xar as férias passarem em 
branco, pois com um pouco 
de imaginação tudo pode 
ganhar um sabor diferente, 
proporcionando diversão e 
descoberta, imprimindo as 
nuances da alegria à face 
da infância.

 *Artigo escrito por Ana 
Rapha Nunes, escritora 
infanto-juvenil, autora dos 
livros “Mariana” (ed. Inverso), 
“Lucas, o garoto gamer” (ed. 
Inverso), “A noite chegou… 
e o sono não vem” (ed. Fran-
co) e “A Lua que eu te dei” 
(ed. Appris). Especialista em 
Língua Portuguesa e Lite-
ratura Brasileira, a autora, 
que mora em Curitiba, visita 
várias escolas, abordando 
a importância da literatura 
para o público infanto-juvenil. 
Colaboradora voluntaria com 
o Instituto GRPCOM no blog 
Educação e Mídia.


