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Projeto Crer-Ser está com 
programação para as férias

São Lourenço, Sexta-feira, 20 de Julho de 2018ANO XXVI - Nº 1180 - R$ 2,00

BNDES e BDMG lançam linhas de financiamento 
para investimento em energia fotovoltaica

O Projeto Crer-Ser 
foi fundado em 2004, por 
Carmélia Regina da Silva, 
devido a demanda do mu-
nicípio. Foi sinalizado na 
Pré-Conferência da Criança 
e do Adolescente, em junho 
de 2003, uma necessidade 
de criar um espaço para 
a crianças e adolescentes 
da cidade, onde eles pu-
dessem desenvolver suas 
potencialidades e aptidões, 
utilizando a arte como com-
plemento em seu cotidiano 
e fortalecendo os laços do 
aluno com a escola.

O Projeto Crer-Ser ofe-
rece, gratuitamente, ativida-
des que contribuem para a 
formação artística, cultural 
e social das crianças, ado-
lescentes e jovens. A faixa 
etária atendida é  de 07 a 21 
anos. Hoje, o projeto atende 
cerca de 300 alunos de toda 
a cidade, que participam 
diariamente de diferentes 
oficinas de arte.

Continua pág.03

O crescimento do consumo de Placas Solar cresceu 407% no último ano.

Empresas e pessoas 
físicas que possuem in-
vestimentos em energia 
fotovoltaica têm agora mais 
oportunidades de desenvol-
vimento para o seu negócio 
e podem contar com o 
apoio da FIEMG para o fácil 
acesso ao crédito. 

BNDES e BDMG lan-
çaram recentemente duas 
importantes linhas de finan-
ciamento: o BNDES Fundo 
Clima, para máquinas e 
equipamentos novos nacio-
nais, e BDMG Solar Foto-
voltaico, para a compra de 
equipamentos importados. 
“É uma oportunidade ímpar 
para as empresas aprovei-
tarem e investirem em seus 
negócios, com créditos a 
juros bem abaixo do mer-
cado e prazos maiores para 
pagamento”, afirma Letícia 
Ataíde, gerente de Capitali-
zação e Acesso a Mercados 
da FIEMG. A assessoria em 
financiamento da FIEMG 

é fruto de uma parceria 
com o BNDES e BDMG, e 
atendem micro e pequenas 
empresas de todo o estado, 
gratuitamente. 

 Alternativa - Segundo 
dados da Annel, em 2016, 
o número de microgerado-
res de energia solar cres-
ceu 407% em relação ao 
ano anterior. A expansão 
acentuada aconteceu prin-
cipalmente em residências 
(80%). Para 2024, o órgão 
estipula que serão 886,7 
mil unidades consumido-
ras que receberão créditos 
dessa energia, totalizando 
uma potência instalada de 
aproximadamente 3,2 GW.

 A linha do BNDES, 
além de atender pessoas 
físicas, está aberta para 
quem precisa investir em 
mão de obra. As empresas 
que optarem pode este 
financiamento devem es-
tar cadastradas no CFI 
– Credenciamento de Fa-

Criado em 2004, o projeto oferece atividades gratuitas para 
crianças e adolescentes

lunos das oficinas de Canto e Coral e música

Apoio da FIEMG facilita acesso ao crédito
Foto: Divulgação internt
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bricantes Informatizado. O 
BDMG atende as empresas 
mineiras e também é re-
passador do Fundo Clima 
(clique aqui  para acessar a 

lista completa dos produtos 
credenciados). 

 Para mais informações, 
entre em contato: financia-

mento@fiemg.com.br ou 
pelo Tel.: (31) 3263-4389. 

***Por Andrêa Rachid

Doação de Livros  
no bairro Carioca

A Ong Arara, fará uma doação de uma tone-
lada de Livros com temáticas ambientais, além 
de Cds, Dvds, jogos, cartazes, flyers e muito 

mais.
A preferência inicial são para Instituições e 

profissionais na área que poderão entrar em 
contato antecipadamente através do e-mail: 
ongararamg@gmail.com e solicitar os mate-

riais.
Não havendo manifestação, os livros serão 

doados aos demais interessados, com limite 
de 10 exemplares por pessoa, devidamente 

registrados.

Dia: 21/07/2018, sábado.
Hora: Dás 09:00 às 15:00hrs. 

Onde: Associação de Moradores do Bairro 
Carioca. 

End.:  Rua José Bernardes,   ao lado do 
Posto de Saúde.

Foto: Projeto Crer-Ser
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Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas

EXTRATO DE TERMO ADITI-
VO. Processo administrativo n° 
049/2017, Convite nº 06/2017, 
CONTRATO 045/2017. Partes: 

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE 
MINAS x EMPRESA DBX OFFICE 

MANAGEMENT EIRELI. 
Prorrogação do prazo contratual até 

a data de 31 de dezembro de 2018. Ob-
jeto do contrato: Realização de serviços 
de assessoria técnica na elaboração, 

encaminhamento, acompanhamento 
e apoio na prestação de contas de 
convênios e/ou contratos junto aos Ór-
gãos dos Governos Estadual e Federal, 
bem como de programas diversos dos 
Governos Estadual e Federal para as 
Secretaria Municipais de Bom Jardim 
de Minas. Valor: R$ 16.695,00. Bom 
Jardim de Minas, 16 de julho de 2018. 
Sérgio Martins. Prefeito Municipal

Cosméticos não poderão mais 
ser testados em animais, em 

Minas Gerais

Foram derrubados no Ple-
nário da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), em 
Reunião Extraordinária, na úl-
tima terça-feira, o Veto Total à 
Proposição de Lei 23.863, que 
proíbe o uso de animais para 
desenvolvimento, experimento 
e teste de perfumes e produtos 
cosméticos e de higiene pessoal, 
e o Veto Parcial à Proposição de 
Lei 23.820, que trata da aquisi-
ção pelo governo de produtos da 
agricultura familiar.

Agora, as proposições vol-
tarão ao Governador do Estado 
para promulgação. Se, dentro de 
48 horas, isso não acontecer, o 
presidente da ALMG, Adalclever 
Lopes (MDB), as promulgará. Se 
este não o fizer em igual prazo, 
caberá ao vice-presidente, La-
fayette de Andrada (PRB), fazê-
lo, dentro do mesmo prazo.

As comissões especiais para 
analisar os vetos perderam o pra-
zo regimental e, por isso, o líder 
do Governo, deputado Durval 
Ângelo (PT), foi designado em 
Plenário para emitir parecer so-
bre eles. No caso da Proposição 
23.863, ele opinou pela derruba-
da do veto, posição que venceu 
na votação desta manhã.

Segundo o parlamentar, a 
vedação ao uso de animais nos 
testes foi amplamente discutida 
na ALMG e a sociedade civil se 
manifestou favorável à proposta, 
que tramitou como Projeto de Lei 
(PL) 2.844/15, dos deputados 
Fred Costa (PEN) e Noraldino 
Júnior (PSC). Durval Ângelo aler-
tou, também, que outros estados 
já têm legislação semelhante. 

Pesquisas - O veto do gover-
nador Fernando Pimentel trazia 
a justificativa de que, embora a 
proposição tratasse de um tema 
sensível e relevante, a proibição 
abrupta de experiências e testes 
sem a definição de métodos al-
ternativos válidos nacionalmente 
poderia gerar grandes riscos ao 
desenvolvimento da pesquisa 
no setor.

Ele alegou que caberia ao 
Conselho Nacional de Controle 
de Experimentação Animal (Con-
cea), do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCTI), zelar pelo 
cumprimento das normas rela-
tivas à utilização humanitária de 
animais para testes e introduzir 
técnicas alternativas, em con-
sonância com as convenções 
internacionais das quais o Brasil 
seja signatário.

Na mensagem, o governador 
citava, também, a criação, em 
2012, do Centro Brasileiro de Va-
lidação de Métodos Alternativos 
(BraCVAM), com a finalidade de 
pesquisar e validar novas for-
mas, mas que ainda não obriga 
os laboratórios a substituírem as 
práticas.

Por fim, Pimentel lembrou 
que já vem adotando medidas 
que incentivam o fim dos expe-
rimentos e testes em animais, 
entre as quais a criação do selo 
“Minas sem Maus-Tratos: Produ-
to não testado em animais”.

Mudanças na política de 
aquisição de alimentos serão 
sancionadas

O Plenário também derrubou 
o Veto Parcial à Proposição 

de Lei 23.820, que altera a Lei 
20.608, de 2013, que institui a 
Política Estadual de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura Fa-
miliar (PAAFamiliar). A matéria se 
originou do Projeto de Lei (PL) 
1.314/15, do deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB).

O autor e o deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB) 
defenderam a derrubada do 
veto, contrariando a posição 
do relator, Durval Ângelo. Eles 
justificaram que a proposição 
pretende fortalecer a agricultura 
familiar e os pequenos agricul-
tores do Estado. Defenderam, 
ainda, a instituição do cadastro 
de agricultores familiares e or-
ganizações de agricultores fa-
miliares, dispositivo vetado pelo 
governador.

Pimentel havia se posiciona-
do contrário aos artigos 3° e 4°. 
O primeiro dispositivo determina 
que, na contratação pelo Estado 
de serviço de fornecimento de 
alimentação, o contratado deve-
rá aplicar o percentual mínimo de 
30% dos recursos destinados à 
compra de gêneros alimentícios 
in natura ou manufaturados na 
aquisição direta de produtos de 
agricultores familiares.

Já o artigo 4º acrescenta 
dispositivo à Lei 20.608 estabele-
cendo que órgão competente do 
Poder Executivo institua no Es-
tado o cadastro ou adote banco 
de dados contendo informações 
relativas aos agricultores fami-
liares, às suas organizações e 
à oferta e demanda de seus 
produtos.

Segundo a mensagem do 
governador, a vinculação de 
percentual de compras de pro-
dutos da agricultura familiar 
aos fornecedores de serviço de 
alimentação do Estado poderia 
inviabilizar a própria prestação 
do serviço.

Oferta e demanda - De acor-
do com informações da Secreta-
ria de Estado de Planejamento 
e Gestão (Seplag), a agricultura 
familiar tem demonstrado difi-
culdade em atender às neces-
sidades do próprio Estado no 
fornecimento de alimentos, o que 
se constata pelo grande número 
de chamadas públicas que não 
apresentam interessados em 
fornecer ao Estado.

Além disso, a demanda relati-
va ao fornecimento de alimenta-
ção supera em muito a demanda 
do Estado por produtos in natura, 
conforme argumenta o Execu-
tivo, acrescentando ainda que, 
de acordo com dados de 2016, 
enquanto a aquisição direta de 
alimentos representa um poten-
cial de compra de R$ 10 milhões, 
o mercado de fornecimento de 
refeições, somente para unida-
des prisionais, representa cerca 
de R$ 280 milhões.

Com relação à criação de 
cadastro e banco de dados, o 
governador justificou que se trata 
de ação para fins de operacio-
nalização da PAAFamiliar, que 
caberia à instituição por meio 
de regulamento, destacando 
que o Decreto 46.712, de 2015, 
é o instrumento normativo que 
regulamenta a Lei 20.608, que 
institui a PAAFamiliar.

Fotos: Divulgação 

Falta de recursos prejudica 
o desenvolvimento de 
bacias hidrográficas em 

Minas Gerais
Veto foi derrubado na ALMG. Proposta 

que altera aquisição de alimentos da agri-
cultura familiar também vai para sanção.

59% das famílias não 
incentivam os filhos à 
prática de exercícios
Segundo dados recentes da 

Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 41 milhões de crianças, 
menores de cinco anos de ida-
de, estão acima do peso ou em 
quadro de obesidade. Ano pas-
sado, a entidade lançou novas 
diretrizes para lidar com este 
problema, que já é considerado 
epidemia global.

Para a pediatra Denise Lellis 
Garcia, a obesidade é um que-
bra-cabeças complexo. “Estudos 
já relacionaram a epidemia da 
obesidade infantil com causas 
genéticas, falta de aleitamento 
materno, uso de fórmulas infantis, 
tipo de parto, aumento do peso 
da mãe durante a gestação, es-
tresse gestacional, peso ao nas-
cer, microbiota intestinal e muitos 
outros. Mas, em minha opinião, 
as causas mais importantes são 
as comportamentais”, afirma a 
especialista.

De acordo com estudo sobre 
obesidade infantil realizado pelo 
portal Trocando Fraldas (TF), 
com 10 mil entrevistados, sendo 
3,8 mil mães, foi mostrado que 4 
em cada 9 mulheres começaram 
a introdução alimentar, além do 
leite materno, antes dos seis 
meses de vida da criança. Outro 
dado que chama a atenção é o de 
que 59% das famílias brasileiras 
não incentivam os filhos à prática 
de alguma atividade física. Entre 
as mulheres jovens, de 18 a 24 
anos de idade, este percentual 
sobe para 69%.

Segundo o TF, o risco de 
obesidade em crianças que não 
são incentivadas a nenhuma ati-
vidade física aumenta em 50%. 
Cinco em cada 9 crianças têm 
o hábito de comer em frente a 
aparelhos eletrônicos. A pediatra 
acredita que um dos erros mais 
comuns cometidos pelos pais é 
o de oferecerem alimentos aos 
bebês sob a justificativa de que 
sentem vontade, já que a criança 
não pode sentir vontade de ali-
mentos que sequer conhece:

“Outro erro é não respeitar os 

mecanismos de fome e sacieda-
de da criança e compará-los aos 
de uma pessoa adulta, que come 
por impulso emocional também, 
sendo que os bebês só comem 
quando sentem fome. Outro erro 
é substituir os alimentos recu-
sados pela criança por aqueles 
que ela aceita mais facilmente, 
sendo que para que a criança 
se acostume com determinado 
alimento pode levar tempo”.

Os pais são os culpados 
pela obesidade dos filhos?

Denise acredita que não 
basta culpabilizar os pais pela 
condição dos filhos. “Hoje, com 
a forte presença da mulher no 
mercado de trabalho, muitas 
crianças entram muito cedo na 
vida escolar ou são cuidadas 
por outras pessoas, como avós 
e babás. Temos que tomar esse 
cuidado quando nos referimos 
aos ‘pais’, porque na maioria das 
vezes não são eles que intro-
duzem os alimentos errados na 
vida de seus filhos”, explica.

A pesquisa conduzida pelo 
Trocando Fraldas mostrou que 
entre as crianças acima de 2 
anos de idade, 3 em cada 5 
entrevistados reclamam do 
excesso de peso da criança. 
Para 61% dos entrevistados, 
os equipamentos eletrônicos 
representam um problema para 
as crianças.

E quanto à criança acima 
do peso, como lidar? A pediatra 
alerta que as críticas devem ser 
evitadas, assim como dietas ra-
dicais, sem intervenção médica: 
“Culpar menos e acolher mais a 
criança obesa, não submeter as 
crianças a dietas muitos restriti-
vas, trabalhar sua autoestima, 
imagem corporal, possibilitar 
a redução do sedentarismo na 
vida das crianças, são ações tão 
ou mais importantes do que as 
intervenções dietéticas”.

***Daiana Barasa - Asses-
sora de Comunicação  Trocan-
do Fraldas

Assessoria Sistema Fiemg

O desenvolvimento dos co-
mitês de bacias hidrográficas de 
Minas Gerais está ameaçado por 
falta de recursos. Desde 2015, o 
governo do Estado suspendeu 
o repasse de verbas oriundos 
da cobrança pelo uso da água, 
o que vem prejudicando a rea-
lização de projetos como revi-
talização, educação ambiental, 
sustentabilidade, produção de 
água, entre outros. Em três anos, 
os valores retidos somam-se 
cerca de R$ 100 milhões. 

A arrecadação é feita direta-
mente dos usuários, através da 
indústria e mineração, conces-
sionárias de abastecimento de 
água e irrigação. Por lei, estes 
recursos deveriam retornar às 
suas respectivas bacias para 
execução de projetos de acordo 
com os programas de investi-
mentos estabelecidos pelos pla-
nos diretores de cada comitê.  

Através do Fórum Mineiro de 
Comitês de Bacias, foram reali-
zadas diversas reuniões com o 
governo para tratar do assunto. 

Em setembro do ano passado, o 
caso chegou a ser tema de uma 
audiência pública na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, 
mas sem providências até o 
momento.  

O Sistema FIEMG vem acom-
panhando as manifestações, 
através do movimento Ação Pe-
las Águas: “Acredito que a mani-
festação é legítima, uma vez que 
o setor industrial é onerado pelo 
pagamento deste recurso. Pela 
lei os recursos são destinados 
para melhoria da qualidade e 
quantidade dos recursos hídri-
cos”, analisa Wagner Soares 
Costa, gerente de Meio Ambiente 
da FIEMG.

O Estado tem repassado 
parte destes recursos aos comi-
tês (7,5% do total arrecadado), 
suficiente apenas para a manu-
tenção das agências de bacia 
“Os recursos repassados para 
a manutenção das agências 
delegatárias das bacias não são 
suficientes para os investimentos 
e desenvolvimento de ações em 
prol do meio ambiente”, afirma o 
gerente.

Repasse feito pelo Governo do 
Estado está suspenso desde 

2015
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Projeto Crer-Ser está com programação para 
as férias

Fotos: Arquivos da Eubiose e a da Paisagem de Lucas Silva

Concurso da iluminação de Natal recebe 
inscrições

Estão abertas as ins-
crições para a seleção 
pública de propostas para 
iluminação do Natal de 
Minas Gerais, que acon-
tece, tradicionalmente, na 
Praça da Liberdade, em 
Belo Horizonte. O tema 
obrigatório da decoração 
natalina será “Músicas de 
Minas”, sendo avaliados, 
entre outros itens, a cria-
tividade e a sustentabilida-
de da ideia, cuja execução 
ficará a cargo da Cemig.

Fotos: Projeto Crer-Ser

O prêmio previsto no edital é de R$ 40 mil e a melhor ideia 
será exposta no final do ano

Foto: Divulgação Cemig

Por Mariana Menezes

O Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de 
Vínculo/Projeto Crer-Ser 
de São Lourenço oferece, 
nas férias escolares, uma 
programação de colônia de 
férias, até o dia 27 de julho, 
para as crianças e adoles-
centes. Terão atividades 
como, passeio no Parque 
das Águas, passeio no tren-
zinho da alegria, passeio ao 
IBAMA, na Floresta Nacio-
nal de Passa Quatro, dentre 
vários outros momentos na 
sede do Projeto.

O Projeto Crer-Ser 
foi fundado em 2004, por 
Carmélia Regina da Silva, 
devido a demanda do mu-
nicípio. Foi sinalizado na 
Pré-Conferência da Criança 
e do Adolescente, em junho 
de 2003, uma necessidade 
de criar um espaço para 
a crianças e adolescentes 
da cidade, onde eles pu-
dessem desenvolver suas 
potencialidades e aptidões, 
utilizando a arte como com-
plemento em seu cotidiano 
e fortalecendo os laços do 
aluno com a escola.

O Projeto Crer-Ser ofe-
rece, gratuitamente, ativida-
des que contribuem para a 
formação artística, cultural 
e social das crianças, ado-
lescentes e jovens. A faixa 
etária atendida é  de 07 a 21 
anos. Hoje, o projeto atende 
cerca de 300 alunos de toda 
a cidade, que participam 
diariamente de diferentes 
oficinas de arte como, por 
exemplo: Capoeira, Ballet, 
Jazz, Desenho, Pintura, Te-
atro, Canto, Street Dance, 
Tecelagem, Instrumentos 
Musicais (Violino, Violão, 

Violoncelo, Viola de Arco, 
Bandolim, Cavaquinho, 
Flauta Doce e Flauta Trans-
versal), Coral, Percussão, 
Informática e Circo. 

O espaço permite ao 
adolescente participar de 
oficinas que o auxiliam no 
amadurecimento como ci-
dadão, através de um tra-
balho terapêutico e profis-
sionalizante. Atualmente, 
o Serviço de Convivência 

conta com uma equipe de 
15 profissionais.

O Projeto Crer-Ser tem o 
apoio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, 
que oferece suporte para a 
realização do trabalho. 

O Projeto já ganhou al-
guns prêmios pelo trabalho 
que oferece aos jovens do 
Município, sendo elas em 
2005, o Prêmio Assis Cha-
teaubriand de Responsa-
bilidade Social, em 2006, o 

Prêmio de Responsabili-
dade Social – Limassis e 
em 2010, o Prêmio Assis 
Chateaubriand de Res-
ponsabilidade Social. 

Quem quiser conhe-
cer mais sobre o Pro-
jeto Crer-Ser, sua sede 
está localizada na Rua 
Ida Mascarenhas Lage 
497, Federal, próximo ao 
Hospital. Contato: (35) 
3332-5834

Criado em 2004, o projeto oferece atividades gratuitas para 
crianças e adolescentes

Alunos da oficina de Street Dance durante a apresentação  de comemoração de ani-
versário do projeto

Montanha Sagrada

Por Mayara Soares 

A entrada para a monta-
nha, que pode ser avistada 
de quase todos os locais 
da cidade, fica através da 
Fazenda Santa Helena, no 
bairro São Lourenço Velho, 
fazenda tradicional do mu-
nicípio que apresenta casa 
grande, curral e celeiro, 
coisas típicas do interior.

Alguns a chamam de 
montanha da Torre, por 
abrigar as antenas trans-
missoras de rádio e TV, mas 
Montanha Sagrada é forma 
como é mais conhecida. 
Hoje tem a rampa oficial 
para a prática e campeona-
to de voo livre e paraglider, 
com evento a nível nacional 
que acontece todo o ano, no 
mês de agosto, o que cola-
borou para que a montanha 
fosse, ainda mais, difundida 
pelo país. Visitada por mora-
dores e turistas, que buscam 
uma bela paisagem em meio 
à natureza e um belo pôr do 
sol, o local é parada obriga-
tória no turismo local.

E porque “Montanha Sa-
grada”?

Conta-se a história que o 
então fundador da Eubiose, 
Henrique José de Souza 
(1883-1963), no ano de 
1921,  vivenciou uma expe-
riência epifânica no local, 
que significa “ aparição ou 
manifestação de algo, nor-
malmente relacionado com 
o contexto espiritual e divi-
no”. Por isso, a montanha 
acabou sendo considerada 
um portal para dimensões 
distintas e um caminho cur-
to até a cidade inca Machu 
Picchu, representando a 
última das sete Montanhas 
Sagradas do Mundo. 

Segue um trecho do  tex-
to “ Mistérios da Bandeira de 
São Lourenço”, que relata 
esse ocorrido:

“(...) Na cidade de São 
Lourenço, o acontecimento 
de transcendental impor-
tância ocorrido na data de 
28 de Setembro de 1921 
com os Gémeos Espirituais 
Henrique José de Souza e 
Helena Jefferson de Souza, 
tendo-lhes o Eterno apa-
recido na forma do Cava-
leiro das Idades Akdorge, 
projectado Causalmente 
no espelho akáshico da 
Matéria, vindo dar foros 
de legitimação a essa taba 
brasílica como verdadeira 
Terra Santa porque visitada 
por Deus. Foi não uma, mas 
três Aparições consecutivas, 
correspondentes a outros 
tantos Mistérios e Revela-

ções, como sejam:
1.ª Aparição – Junto à 

cancela da já desapareci-
da Pensão São Benedito, 
e logo uma fogueira foi 
armada;

2.ª Aparição – Na parte 
de baixo da Montanha, 
quedando eles e suas 
montadas, calando toda 
a Natureza em muda ora-
ção, defronte para a Di-
vindade;

3.ª Aparição – Na parte 
de cima da Montanha, 
assim ficando Sagrada. 
Logo acenderam um alvo 
círio defronte a duas árvo-
res servindo de colunas 
do altar da Natureza e, 
genuflexos sobre o grani-
to sobressaindo da terra 
elevada, ambos pronun-
ciaram solenemente o 
Juramento ao Eterno de 
levar avante pela vida fora 
a Sua Obra Divina.(...)”. 
. Para saber mais sobre 
o assunto basta acessar 
www.eubiose.com.br . 
ou  https://comunidade-
teurgicaportuguesa.wor-
dpress.com/2016/09/29/
misterios-da-bandeira-

de-sao-lourenco-mg-por-
vitor-manuel-adriao/ 

Histórias místicas a par-
te, sabe-se que o local é 
bastante procurado por 
amantes da natureza e 
esportistas por apresen-
tar uma bela paisagem e 
sossego para a correria de 
grandes centros. 

Se tiver interesse em 
conhecer, prepare-se para 
uma caminha em subida 
íngreme, mas que apresen-
ta uma bela vista, cercada 
por mata nativa e planta-
ções das fazendas locais. 
O acesso é feito a pé ou 
bicicleta, a fazenda só per-
mite o acesso de carro com 
horário agendado ou em da-
tas de eventos. Leve água 
e talvez um lanche. 

Ficou interessado pelo 
passeio, o Grupo Araucária 
Turismo oferece a rota guia-
da com horário agendado 
e oferece alguns pacotes 
especiais. Para maiores 
informações basta acessar 
o site www.araucariecoa-
turismo.com.br . Telefones 
(35) 3415-0000  ou (35) 
99141.0693.

Professores e alunus sempre participam dos eventos comemorativos, com 
muita música, cultura e emoção

Um local de vista exuberante e história 
cercada de misticismo 

Professor Henrique  no local onde teve a experiência mística

 A vegetação local é basicamente de Araucárias, esse é 
o local da pista de voo livre

Professor Henrique e sua esposa Helena

 Em sua proposta 
conceitual, o participante 
deverá alinhar o tema à 
decoração natalina e levar 
em conta como a ilumi-
nação se relaciona com 
o conjunto arquitetônico 
da Praça da Liberdade 
e com as apresentações 
culturais que acontecerão 
no Circuito Liberdade, no 
final do ano. Além disso, 
deve considerar a proteção 
e a promoção dos patrimô-
nios histórico e artístico do 

estado, pensando, ainda, 
na importância turística e 
cultural do local.

  As propostas serão 
avaliadas por uma comis-
são julgadora formada por 
sete membros, sendo três 
representantes da Cemig, 
um do Poder Executivo 
estadual, um do Poder Exe-
cutivo municipal e dois da 
sociedade civil. O autor da 
proposta vencedora rece-
berá o prêmio no valor de 
R$ 40 mil e sua ideia ficará 

exposta na Praça da Li-
berdade, durante o Natal 
de Minas Gerais.

 As inscrições para 
a seleção pública se 
estendem até 10 de 
agosto próximo. Podem 
se inscrever pessoas 
físicas ou jurídicas ou 
um representante legal 
em caso de coletivos 
de artistas. O edital já 
está disponível no site 
da Cemig.  
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Cruzadinha Para Colorir

Começa em você a transformação da 
Realidade 

Receita Kids

Cookies com chocolate
Ingredientes

•2 ovos
•3/4 xícara de açúcar mascavo

•1/2 xícara de açúcar
•250 gramas de manteiga

•1 colher (chá) de fermento químico
•2 1/2 xícara de farinha de trigo

•100 gramas de coco fresco
•1 xícara de Chocolate em gotas ou picado

Modo de preparo

Em uma tigela, bata ligeiramente os ovos e 
acrescente os dois tipos de açúcar e a man-

teiga, misturando bem.
Junte o fermento, a farinha de trigo, o coco 
e as gotas de chocolate e mexa até obter 

uma pasta.
Abra a massa sobre uma superfície forrada 
com papel-manteiga e coloque-a em uma 

assadeira.
Leve para gelar por 15 minutos.

Transfira para uma superfície lisa.
Corte os biscoitos com cortadores de di-
ferentes formatos e transfira-os para uma 

assadeira forrada com papel-manteiga.
Leve ao forno moderado (180 °C) por 20 

minutos ou até os biscoitos dourarem.
Polvilhe com açúcar branco.

Por Andrea Cassone

“Acredito que as maio-
res verdades do universo 
não estão do lado de fora, 
no estudo das estrelas e 
dos planetas. Elas residem 
profundamente dentro de 
nós, na magnificência do 
nosso coração, da nossa 
mente e da nossa alma. 
Enquanto não compreen-
dermos o que está do lado 
de dentro, não poderemos 
entender o que está do lado 
de fora.”  Anita Moorjani

Essa citação cabe para 
todo ser humano, no entan-
to é fator determinante para 
as pessoas que atuam na 
educação do lar e escolar.

Cabe agora voltar no 
tempo. Antes da escola 
formal, as crianças eram 
educadas pela comunida-
de, através do exemplo dos 
mais velhos, portanto, era 
uma educação real, que 
acontecia muito através 
da observação dos mais 
jovens às atitudes dos mais 
velhos. A educação era ne-
cessariamente um extinto 
de sobrevivência das es-
pécies. Por esse motivo, o 
caráter, ética e moral eram 
muito presentes na vida, 
basta lembrar que não se 
assinava contrato, a lei da 
palavra era mais forte.

Depois surge a escola 
patrística, com cunho reli-

gioso e após a escolástica, 
na tentativa de racionalizar 
a fé. Alguns historiado-
res caracterizam a época 
medieval como sendo do 
período em que menos o 
homem evoluiu intelectu-
almente, uma vez que o 
cristianismo dominou toda 
a manifestação filosófica, 
científica, educacional e es-
piritual, barrando qualquer 
forma de pensamento livre 
de dogmas e crenças.

No fim da Idade Média, 
com a Revolução francesa, 
a educação passou a ser 
subserviente ao capitalismo, 
os vínculos se perderam, a 
essência do agir através 
do exemplo também, pois 
sem vínculo emocional 
o processo passou a ser 
mais de ensinagem do que 
aprendizagem, aja visto que 
pouco lembramos do que 

aprendemos na escola.
Historicamente, pode-

mos observar que o proces-
so educacional vai sempre 
servindo a interesses de 
poder e dominação. Nesse 
contexto a educação para 
o aprimoramento integral 
do homem foi sepultada, 
dando lugar à manipulação 
da massa. Insisto em dizer 
que os professores neces-
sitam estudar a história 
da educação, para poder 
compreender como somos 
pequenos e ignorantes. 
Compreendendo que a 
educação hoje é muito mais 
coerção do que libertação, 
nossa prática pedagógica 
muda drasticamente.

Em pedagogias mais 
humanistas, Waldorf, Mon-
tessoriana, Reggio Emília 
priorizaram e valorizaram 
sempre a figura do profes-

sor como sendo de fun-
damental importância. Os 
professores que trabalham 
com essas pedagogias, 
buscam o autoconhecimen-
to por entenderem que a 
aprendizagem significativa 
só acontece se for acom-
panhada por afeto e pelo 
exemplo real. Ninguém 
engana a alma de uma 
criança.

Um ser humano autên-
tico e íntegro, deve ser a 
busca dos professores, pois 
só assim estará realmente 
participando da construção 
de uma educação humanis-
ta que sirva ao crescimento 
e evolução dos seres huma-
nos, do contrário apenas 
fará parte dessa enganação 
e alienação da educação 
atual.

Nesse contexto, en-
quanto os pais forem de-

sinformados e alheios à 
educação escolar de seus 
filhos, caminharemos como 
tartarugas e pouco a educa-
ção trará. 

Para que aja uma ver-
dadeira transformação da 
triste realidade educacional 
que vivemos, é necessário 
que pais e professores 
busquem qualidade através 
de uma formação ética. É 
possível quando damos 
um passo maior, é possí-
vel se nos conectarmos 
com redes de pessoas que 
querem um mundo melhor. 
Saia da caixa e comece 
a ter atitudes diferentes e 
transformadoras. Como? É 
só mudar o padrão de pen-
samento retrógrado, procu-
re leituras boas de pessoas 
que enxergam possibilida-
des infinitas. Esse é o meu 
convite!

Foto: Internet


