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Projeto de Capacitação, Geração de
Emprego e Renda em São Lourenço
Realizado pela empresa Arte do Mell, o projeto também
terá atividades de colônia de férias para as crianças

Há 15 anos era criada, em
São Lourenço, a empresa
Arte do Mell, idealizada por
Raquel Luiza de Oliveira. Uma
empresa que oferece diversos
cursos livres, na área de alimentos e também disponibiliza cursos in company (consultorias) para as empresas da
região, por meio da oferta de
qualificação profissional aos
trabalhadores do município e
cidades vizinhas, buscando
contribuir para o desenvolvimento do comércio de bens,
serviços e turismo da região.
Além de prestar um serviço
de encomendas para festas,
oferecendo bolos decorados,
docinhos diversos, salgados,
pães artesanais especiais tais
como o de café, bolos, tortas
para sobremesas e lanches.
Ao longo dos anos a empresa vem, cada vez mais,

aprimorando seus processos
de fabricação, investindo em
treinamentos, capacitação
da equipe, tendo em vista a
qualidade dos produtos, boas
práticas de manipulação dos
alimentos. Foi pensando em
expansão que a empresa
criou, há dois anos, o Projeto
de Capacitação, Geração de
Emprego e Renda, destinado
a trabalhadores, desempregados que estão em busca
de uma recolocação no mercado de trabalho, donas de
casa que precisam compor a
renda familiar e para jovens,
que estão em busca do primeiro emprego. O projeto
oferece cursos na área de
manipuladores de alimentos
em confeitaria, panificação e
salgados, garçom e auxiliar
de açougueiro.
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Cuidador de Pessoas Idosas e Dependentes (Rio de Janeiro)

Motorista Carreteiro (Caxambu)
Representante Comercial Autônomo
(Campo Belo)
Vendedor Pracista (São Lourenço)
Vendedor Pracista (Soledade de Minas)
Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer ao SINE
São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429
Loja - Centro

Um dos projetos é voltado para a recreação com crianças

Carlos La Terza faz os livros usando máquina
de escrever e tinta especial de café
lançado foi intitulado “Leite de
Pedra”, depois veio o segundo
“Gaiola Viola” e em breve será
lançado o “Ar.tesão”. “Não sei ao
certo quantos livros já produzi.
Acredito que o primeiro livro
tenha produzido uns 500. O segundo uns 300 e agora o terceiro
livro tenho esperança que, da
mesma forma dos outros, também tenha uma boa vendagem
e divulgação”, conta Carlos.
Carlos explica que o projeto
é um trabalho artesanal, com
uma divulgação bem simples,
não tendo ainda nenhum investimento, nem uma empresa
apoiando. “Meu trabalho é
100% independente. Fico feliz
pela divulgação, porque pouco a pouco as pessoas vão me
conhecendo e conhecendo o
projeto, vai abrindo portas e
parcerias. E assim vai”, comenta o autor.
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Auxiliar Administrativo
Costureira em Geral (Dom Viçoso)

Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Pouso Alto)

Poeta de São Lourenço reutiliza
filtro de café para expor sua arte
Um poeta de São Lourenço
usou seu talento não só para
escrever poesias, mas também
para desenvolver livros artesanais e sustentáveis.
Carlos La Terza sempre teve
a vontade de confeccionar um
livro a mão e começou a buscar
as possibilidades. Até que, ao
passar um café, percebeu no
filtro de papel o material ideal
para expor sua arte. “A ideia de
começar a escrever no filtro do
café foi justamente pelo formato
dele. Quando você abre ele vira
quatro páginas. Para confeccionar os livros eu recebo várias
doações de filtros. Às vezes as
pessoas já me enviam lavado,
ou eu mesmo lavo e prenso e
está pronto para ser uma página”, ressalta o poeta.
A ideia do projeto surgiu no
final de 2013, mas o primeiro
livro ficou pronto entre 2014 e
2015. O primeiro livro de poesias

Vagas abertas no
SINE São Lourenço

Horário de Atendimento
08:00/17:00 horas

Chamadas
Setor de Turismo cresce,
mas é preciso ter diferenciais
para se destacar no mercado
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Oktober Wenceslau em São
Lourenço
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Opinião: Andrea Cassone
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Cantinho do Papagaio
Atividades para as Crianças
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba diariamente em
sua casa, nossas quatro edições
semanais, de terça a sexta-feira

35-3332-1008

Carlos La Terza já lançou dois livros confeccionados com filtros de café

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Atos e Gerais

Prefeitura Municipal de
Bom Jardim de Minas

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo administrativo n°
020/2017, Convite nº 02/2017, CONTRATO 011/2017. Contratada: R.S.
CONTABILIDADE. Prorrogação do
prazo contratual até 31 de outubro de
2018. Objeto do contrato: Prestação
de serviços de assessoria contábil
a serem prestadas na sede da Prefeitura Municipal de Bom Jardim de
Minas. Valor total: R$ 4.200,00. Bom
Jardim de Minas, 28 de setembro
de 2018. Sérgio Martins. Prefeito
Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 58/2018, PREGÃO
PRESENCIAL N° 46/2018. Objeto:
Registro de Preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para eventual e futura
aquisição de gêneros alimentícios,
para compor a merenda escolar para
os alunos da rede pública do Município
de Bom Jardim de Minas. Entrega de
Envelopes e Sessão Pública dia 25

de outubro de 2018, Horário: 09:00
horas para credenciamento e após,
abertura dos envelopes. Informações
(32) 3292-1601. E-mail: licitacao@
bomjardimdeminas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo Pedrosa Carvalho. Bom
Jardim de Minas- MG, 11/10/2018.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 59/2018, PREGÃO
PRESENCIAL N° 47/2018. Objeto:
Registro de Preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para eventual e futura
aquisição de materiais e medicamentos
para utilização nos consultórios odontológicos do Município de Bom Jardim
de Minas. Entrega de Envelopes e
Sessão Pública dia 30 de outubro de
2018, Horário: 09:00 horas para credenciamento e após, abertura dos envelopes. Informações (32) 3292-1601.
E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.
mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo Pedrosa
Carvalho. Bom Jardim de Minas- MG,
11/10/2018.

Meio ambiente é essencial
para cidades inteligentes,
aponta estudo

IESE - Cidades em Movimento
2018 analisou nove dimensões de
165 cidades pelo mundo
O uso da tecnologia é vital para
uma cidade se tornar inteligente,
uma vez que a automatização
de processos, a ampliação de
acessos e a geração de dados
são importantes para melhorar a
qualidade de vida da população.
Entretanto, há muitos outros aspectos que devem ser levados em
consideração quando se trata de
democratizar o uso dos serviços
públicos e prover uma gestão urbana eficiente. É isso que o IESE
– Cidades em Movimento 2018
considera no momento de analisar
se uma cidade é inteligente ou não.
O estudo realizado pela IESE –
Business School da Universidade
de Navarra (Espanha), que chega
a sua 5.ª edição, usa como base
83 indicadores divididos em nove
dimensões para classificar o índice
de inteligência de 165 cidades de
todo o mundo.
Segundo o diretor técnico do
Instituto das Cidades Inteligentes
(ICI), Fernando Matesco, esse é
um dos mais completos estudos
sobre a área porque considera
o planejamento estratégico dos
centros urbanos como um todo.
Para Matesco, um dos destaques
do material é a inclusão de fatores
ambientais como primordiais para
elevar a classificação de uma cidade como inteligente. Entre os itens
da dimensão estão a emissão de
CO2 e metano, o acesso à água,
a quantidade de partículas no ar,
o nível de poluição, a previsão de
aumento de temperatura e até o
volume de lixo gerado por pessoa.
“O desenvolvimento tem que ser
sustentável. Não adianta apenas
ter tecnologia. É importante que as
cidades estejam preparadas para
serem globais e inovadoras, mas
respeitando seus limites e também
os limites do meio ambiente”, destaca o diretor.
Os benefícios de manter e
ampliar áreas verdes numa cidade
avançam também para a área da
saúde: em palestra ministrada no
IX Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC),
a pesquisadora sueca Matilda
Van den Bosch afirmou que a interação das pessoas com o meio
ambiente melhora fatores como
estresse, depressão e doenças
mentais. Além disso, as mudanças
climáticas apresentam riscos à
saúde e a manutenção de áreas
verdes nas cidades é essencial
para reverter esse quadro negativo do aquecimento global. Ela
alertou: “Podemos nos adaptar a
um aumento de temperatura, mas
sempre há um limite humano e
algumas cidades sofrerão muito
com isso futuramente”.
As nove dimensões analisadas
na pesquisa da IESE incluem indicadores relacionados ao capital
humano, aspectos sociais, economia, governança, meio ambiente,
mobilidade e transporte, planejamento urbano, acesso a serviços
internacionais e tecnologia. “Capital humano é a primeira dimensão
tratada no estudo exatamente
porque as pessoas são essenciais
para tornarem uma cidade inteligente. A participação do cidadão
é o que vai fazer a diferença
para encontrar as soluções mais

efetivas para problemas comuns.
Também vale citar que a educação
exerce um papel importante nesse
cenário: um nível maior de escolaridade ajuda no entendimento da
sociedade e nos direitos e deveres
individuais e coletivos”, ressalta
Matesco.
Na área de tecnologia, o estudo
abrange indicadores como o índice
de inovação da cidade (classificação realizada pelo Programa de Cidades Inovadoras), quantidade de
casas com acesso à internet e até
quantos habitantes estão inscritos
em redes sociais como Twitter,
LinkedIn e Facebook. Segundo o
diretor técnico do ICI, essas inclusões podem gerar estranhamento
em algumas pessoas, entretanto,
elas são importantes para destacar
a liberdade de expressão e acesso
à informação. “As redes sociais
são canais livres de comunicação.
Qualquer um pode gerar conteúdo
e divulgá-lo mundo afora. Essa
inclusão é interessante porque
ressalta exatamente como essas
cidades permitem que as pessoas
se comuniquem”, finaliza.
Fatores ambientais
Para o biólogo Fabiano Melo,
doutor em Ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais,
pós-doutor pela University of Wisconsin (EUA) e membro da Rede
de Especialistas em Conservação
da Natureza, o meio ambiente é
essencial para uma cidade ser
considerada inteligente. “Há uma
infinidade de benefícios e vantagens, em maior ou menor escala.
Os diversos benefícios que isso
pode trazer incluem o bem-estar
humano; a qualidade de vida
atrelada a uma rotina mais saudável; serviços ecossistêmicos
prestados pela natureza, como
a manutenção da qualidade do
ar em bons níveis (minimamente
toleráveis e adequados), a polinização de hortas e jardins (em
especial de árvores frutíferas que
mantemos em nossos quintais),
entre outros”, explica.
Segundo o especialista, muitas cidades ainda não colocam
o cuidado com o meio ambiente
como um fator vital de desenvolvimento. A falta de reciclagem e
otimização de recursos é um dos
exemplos. A ampliação de áreas
verdes e dos próprios espaços
entre residências é outro. “Em países desenvolvidos, é comum ter
jardins e bons espaços entre as
residências de bairros de classe
média/alta. Aqui no Brasil, mesmo
os condomínios de classe alta,
que estão sendo consolidados recentemente, apresentam imóveis
pequenos, com espaços estreitos
entre as casas e que acabam não
permitindo uma arborização adequada. Sem falar em outros tipos
de loteamentos que consomem
áreas verdes; um completo absurdo e contrassenso”, analisa.
Cidades mais inteligentes
(ranking Brasil)
São Paulo (SP) – 44.63
Rio de Janeiro (RJ) – 41.89
Curitiba (PR) – 37.09
Brasília (DF) – 36.05
Salvador (BA) – 31.65
Belo Horizonte (BH) – 30.21

ONU pede salários
melhores para
professores
Em mensagem para o Dia Mundial
dos Professores, organizações internacionais denunciaram o “baixo
prestígio” da profissão

Em mensagem para o Dia
Mundial dos Professores,
lembrado no dia 05 de outubro, cinco organizações internacionais pediram “salários
decentes” para a categoria e
denunciaram o “baixo prestígio” da profissão docente
tanto em países ricos como
nos pobres. Para agências da
ONU, a carreira ainda não é
valorizada de forma ampla no
mundo — o que leva à falta de
profissionais e, consequentemente, a violações do direito
humano à educação.
“Apesar de ter ocorrido
um aumento geral no acesso
à educação, mais de 263
milhões de crianças e jovens
de todo o mundo não estão na
escola. O impressionante número de 617 milhões de crianças e adolescentes – quase
60% mundialmente – não
domina a alfabetização ou o
numeramento (competências
em matemática) básicos”,
afirma o pronunciamento,
assinado pela UNESCO, Organização Internacional do
Trabalho (OIT), Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Programa
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e a
Education International.
Os organismos lembraram
que a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, adotada em 2015 pelos
países da ONU, prevê a universalização da educação básica. Para cumprir o objetivo,
será necessário “um aumento
da oferta mundial de professores qualificados – cerca de 69
milhões a mais”, acrescentaram as instituições.
Em 2018, o tema do dia
mundial é “O direito à educação significa o direito a um
professor qualificado”.
De acordo com dados de
2017 do Instituto de Estatística da UNESCO (UNESCOUIS), 85% dos professores
da educação primária em
todo o mundo são formados. Contudo, esse número
esconde disparidades regionais significativas. Por
exemplo, na África Subsaariana, apenas 64% dos
professores primários têm
formação. No Sul da Ásia,
essa taxa alcança 71%.
Na avaliação das agências, “a escassez de professores dificulta os esforços para
a obtenção de uma educação
igualitária, inclusiva e de
qualidade para todos – em
especial em países afetados
pela pobreza generalizada e
por crises prolongadas e em
regiões onde a população
jovem apresenta um rápido
crescimento”.
“As crianças mais pobres
e marginalizadas, incluindo
aquelas que vivem em áreas
afetadas por conflitos, apresentam os maiores riscos de
estar fora da escola ou de
frequentá-la, mas com um
baixo nível de aprendizagem”,
completa o comunicado.
De acordo com as organizações signatárias da declaração, a demanda por novos
profissionais de ensino leva
governos de alguns países a
adotar medidas inadequadas
de compensação. Em certos
casos, autoridades empregam
pessoas com pouca ou ne-

nhuma formação ou reduzem
os requisitos de qualificação.
“Alguns professores recebem a solicitação de ensinar
assuntos para os quais eles
não têm nenhuma formação
pedagógica. Em países de
renda baixa, uma solução encontrada para o problema da
escassez de professores foi o
aumento drástico do tamanho
das turmas, o que causa um
impacto devastador sobre
a qualidade da educação e
sobre a carga de trabalho do
docente.”
A África Subsaariana apresenta a proporção de 38 estudantes para cada professor
na educação primária, comparado a 35 estudantes no Sul
da Ásia.
O resultado dessas políticas, segundo as agências, é
uma aprendizagem encabeçada por professores menos
experientes, que trabalham
sob regime de contratação
temporária e que nem sempre
recebem os cursos e treinamentos necessários.
“Apesar do reconhecimento difundido de que os professores são a chave para atingir
a educação de qualidade para
todos, a profissão docente
ainda não é valorizada de forma ampla. Seu baixo prestígio
impede esforços para recrutar
e manter professores, tanto
nos países ricos como nos
pobres”, afirmaram as instituições.
O pronunciamento defende que os “governos devem
demonstrar ao público que
a profissão docente é importante, pelo pagamento
de salários decentes e pela
melhoria das condições de
trabalho dos educadores em
todos os níveis do sistema
educacional”.
Cobrando “medidas corajosas dos Estados, a declaração
pede que os docentes tenham
acesso a oportunidades de
aperfeiçoamento ao longo de
suas carreiras. “A profissão
docente ainda não é valorizada de forma ampla. Seu
baixo prestígio impede esforços para recrutar e manter
professores, tanto nos países
ricos como nos pobres”, alerta
o comunicado.
UNESCO premia iniciativas em prol ensino de excelência
Nesta sexta-feira, a UNESCO realiza em sua sede,
em Paris, um debate sobre
os professores e o direito à
educação (das 10h às 12h,
horário da capital francesa).
A discussão antecede a cerimônia no mesmo dia do 5º
Prêmio UNESCO Hamdan
bin Rashid Al Maktum para a
Excelência Acadêmica. Evento entregará a condecoração
aos vencedores dessa edição.
Iniciativa reconhece as contribuições notáveis para melhorar a qualidade do ensino e da
aprendizagem.
Celebrado todos os anos
desde 1994, o Dia Mundial
dos Professores comemora a
assinatura da Recomendação
de 1966 da OIT/UNESCO
sobre a carreira docente. As
atividades para marcar a data
são organizadas em parceria
com o UNICEF, PNUD, OIT e
a Education International.
Fonte: ONU/ CSB
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Setor de Turismo
cresce, mas é preciso
ter diferenciais para se
destacar no mercado
O setor comemora crescimento de 26%
em embarques e 18% em faturamento
Viajar é bom e todo mundo
gosta – ou, pelo menos, quase
todo mundo. Tanto é verdade que
o mercado de taurismo no Brasil
voltou a crescer após um período
de baixa devido ao cenário de instabilidade econômica. De acordo
com a Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo),
a demanda de passageiros para
o exterior subiu após dois anos
seguidos de queda.
O setor comemora crescimento
de 26% em embarques e 18% em
faturamento. No total, 1,2 milhão
de brasileiros embarcaram para o
exterior em 2017, contra 954 mil
em 2016. No turismo nacional, o
setor também cresceu: 4% a mais
em quantidade de embarques e
2% em faturamento.
Cerca de 4,3 milhões de brasileiros embarcaram para destinos
nacionais em 2017, contra 4,1
milhões em 2016. De olho nesse setor, muitos brasileiros que
estavam em busca de emprego
ou simplesmente já enxergavam
uma oportunidade de negócio
em turismo passaram a empreender no ramo, principalmente
pelo fato de a figura jurídica do
Microempreendedor Individual
(ME) permitir a formalização no
segmento em algumas funções,
como “agências de viagens”,
“operadores turísticos” e “serviços de reservas e outros serviços
de turismo não especificados
anteriormente”.
De acordo com dados do Portal
do Empreendedor, atualmente,
no Brasil, existem 32.636 MEIs
em atividades relacionadas ao
turismo, 147% a mais que em

2013. No Estado de São Paulo,
o número é de 7.269 MEIs contra
2.747 há cinco anos, um aumento
de 165%. Os empreendimentos
paulistas representam hoje 22%
de todo o Brasil.
Apesar do cenário positivo,
quem decide empreender no setor
turismo precisa estar atento às tendências do mercado, que mudam o
tempo todo. Roteiros que estão em
alta ou aqueles que são nichos de
alguns clientes específicos – e que
muitas vezes estão dispostos a pagar um pouco mais caro para fugir
dos destinos tradicionais – são
boas alternativas nesse segmento.
Além disso, é preciso estar aberto
para ouvir o que o cliente quer. “Os
clientes exigem muita dedicação
e atendimento diferenciado, e
tendem a se fidelizar quanto encontram isso”, diz o consultor do
Sebrae-SP Alan Tanno.
Segundo ele, fazer um bom
planejamento antes da abertura do
negócio é um passo fundamental.
“O plano de negócios é essencial
para qualquer pessoa que deseja
ter sucesso no empreendedorismo, pois ajuda a refletir sobre
a ideia de negócio que deseja
colocar em prática e valida se o
modelo é financeiramente viável”,
diz Tanno. Isso envolve também
um estudo aprofundado sobre as
finanças. “É preciso saber com
antecedência quanto investir na
abertura da empresa, ou seja, qual
será o capital inicial e quanto disponibilizar de capital de giro para
pagar as contas de curto prazo
até que chegue o momento dos
recebimentos”, observa.
Fonte: Sebrae SP
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São Lourenço

Poeta de São Lourenço reutiliza
filtro de café para expor sua arte

Oktober Wenceslau
em São Lourenço

Festa acontecerá nos
Carlos La Terza faz os livros usando máquina de dias 11 a 13 de outubro
escrever e tinta especial de café

Um poeta de São Lourenço
usou seu talento não só para
escrever poesias, mas também para desenvolver livros
artesanais e sustentáveis.
Carlos La Terza sempre
teve a vontade de confeccionar um livro a mão e começou
a buscar as possibilidades.
Até que, ao passar um café,
percebeu no filtro de papel o
material ideal para expor sua
arte. “A ideia de começar
a escrever no filtro do café
foi justamente pelo formato
dele. Quando você abre ele
vira quatro páginas. Para
confeccionar os livros eu
recebo várias doações de
filtros. Às vezes as pessoas
já me enviam lavado, ou eu
mesmo lavo e prenso e está
pronto para ser uma página”,
ressalta o poeta.
A ideia do projeto surgiu no
final de 2013, mas o primeiro
livro ficou pronto entre 2014
e 2015. O primeiro livro de
poesias lançado foi intitulado
de “Leite de Pedra”, depois
veio o segundo “Gaiola Viola”
e em breve será lançado o
“Ar.tesão”. “Não sei ao certo
quantos livros já produzi.
Acredito que o primeiro livro
tenha produzido uns 500. O
segundo uns 300 e agora o
terceiro livro tenho esperança
que, da mesma forma dos
outros, também tenha uma
boa vendagem e divulgação”,
conta Carlos.
Para escrever a poesia no
filtro, Carlos usa uma máquina
de datilografia e desenvolveu
uma tinta artesanal, a base de
café, para desenhar no livro.
“Aos poucos fui testando até

Foto: Arquivo Pessoal

Neste feriado, entre os
dias 11 e 13 de outubro, o São
Lourenço Itinerante traz para
a rua o Oktober Wenceslau.
Um fim de semana com muita
música boa, festival de chopp
e cervejas artesanais, comida
de boteco e muito mais!
Os shows acontecerão
no horário de 20 às 00h.
Na quinta-feira, dia 11 terá
o show com a banda Coyotes. Na sexta-feira, dia 12,

o som ficará com Pop Matuto e no dia 13, sábado, a
banda que animará a noite
será a DK53.
Música boa para os papais e lazer para a criançada.
Durante à tarde, terá o Espaço Kids Beetoy Brinquedos
com muitas atividades para
os pequenos.
A festa é uma realização
dos estabelecimentos da Rua
Wenceslau Braz.

O próximo lançamento será do terceiro livro “Ar.tesão”
achar a forma ideal para chegar ao ponto que eu pudesse
usar facilmente a tinta para os
desenhos. As capas são pintadas com essa tinta. No próximo
livro eu usarei um carimbo.
Decidi que cada livro usarei
uma forma diferente de fazer a
capa. Minha ideia é continuar
lançando todos os meus livros

dessa forma sustentável.”
Carlos explica que o projeto
é um trabalho artesanal, com
uma divulgação bem simples,
não tendo ainda nenhum investimento, nem uma empresa
apoiando. “Meu trabalho é
100% independente. Fico feliz
pela divulgação, porque pouco
a pouco as pessoas vão me

conhecendo e conhecendo
o projeto, vai abrindo portas
e parcerias. E assim vai”, comenta o autor.
Quem quiser saber mais
sobre os trabalhos do poeta
e adquirir os livros segue
contato: Instagram: @ocarloslaterza ou pelo telefone
(35) 99721-8277.

Projeto de Capacitação, Geração de Emprego
e Renda em São Lourenço
Realizado pela empresa Arte do Mell, o projeto também
terá atividades de colônia de férias para as crianças

Há 15 anos era criada,
em São Lourenço, a empresa Arte do Mell, idealizada
por Raquel Luiza de Oliveira.
Uma empresa que oferece
diversos cursos livres, na
área de alimentos e também disponibiliza cursos
in company (consultorias)
para as empresas da região, por meio da oferta de
qualificação profissional aos
trabalhadores do município e
cidades vizinhas, buscando
contribuir para o desenvolvimento do comércio de
bens, serviços e turismo da
região. Além de prestar um
serviço de encomendas para
festas, oferecendo bolos decorados, docinhos diversos,
salgados, pães artesanais
especiais tais como o de
café, bolos, tortas para sobremesas e lanches.
Ao longo dos anos a empresa vem, cada vez mais,
aprimorando seus processos
de fabricação, investindo
em treinamentos, capacitação da equipe, tendo
em vista a qualidade dos
produtos, boas práticas de
manipulação dos alimentos.

Foi pensando em expansão
que a empresa criou, há dois
anos, o Projeto de Capacitação, Geração de Emprego
e Renda, destinado a trabalhadores, desempregados
que estão em busca de uma
recolocação no mercado de
trabalho, donas de casa que
precisam compor a renda
familiar e para jovens, que
estão em busca do primeiro
emprego. O projeto oferece
cursos na área de manipuladores de alimentos em
confeitaria, panificação e
salgados, garçom e auxiliar
de açougueiro.
Segundo Raquel os cursos são uma oportunidade
e existe uma troca profunda
de conhecimento, onde os
alunos podem se interagir
com a realidade do meio que
vivem através de simulações
e aplicam nas empresas o
conhecimento desenvolvido.
“Aplicamos uma didática diferenciada em sala de aula,
respeitando o desenvolvimento individual de cada aluno,
onde os mesmos serão os
verdadeiros protagonistas e
apresentem o seu saber, o

Foto: Arquivo Pessoal

Projeto realizado em parceria com a Fábrica dos Sonhos alegra as crianças
seu agir, para que no fim em
conjunto, possam formatar
um novo aprender. Alguns
dos alunos seguiram trabalhando por conta própria,
outros estão empregados
em estabelecimentos ligados
à alimentação e outros estão
fazendo parte de nossa equipe”, ressalta.
O projeto já capacitou
mais de 100 alunos, com

recursos próprios sem contar
com subsídios de nenhum
órgão público. Para ajudar
a manter o projeto várias
atividades e várias parcerias
com instituições privadas
estão sendo feitas. Uma
delas é com o São Lourenço Convention & Visitors e
Bureau. A Arte do Mell com
seus projetos esteve presente em alguns eventos da

região, como o VI Festival
Gastronômico - Degusta São
Lourenço-, Festival do Café
Especial do Carmo de Minas,
II Doces Minas – Festival Mineiro de em São Lourenço,
VII Festival Gastronômico
Degusta Kids 2018 e semana da criança nas praças da
cidade de São Lourenço.
Outro projeto que vem
sendo desenvolvido pela

Arte do Mell, em parceria
com a Fábrica dos Sonhos,
que trabalha com animação
e personagens vivos, está
capacitando jovens para
trabalharem com recreação
para crianças. Para colocar
em prática tudo que os 12
jovens estão aprendendo
neste curso, foi planejado
uma Colônia de Férias para
crianças de 02 a 12 anos,
entre os dias 15 a 19 de
outubro que acontecerá no
Salão do Betinho. Na oportunidade esses jovens monitores trabalharão fazendo
estágio com recreação. Toda
a renda da Colônia será revertida para a capacitação
dos jovens nos projetos.
“É a primeira vez que fazemos o projeto de recreação
em parceria com a Fábrica
dos Sonhos. Na colônia de
férias faremos recreação,
alimentação para as crianças.
Os jovens treinados no projeto estarão como monitores,
desenvolvendo atividades
como danças, teatro, oficinas
e confecção de alimentos
com as crianças, entre outras”, conta Raquel.
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Pais Super Protetores, como fica a
atuação da escola?

Por Andrea Cassone*

Boa pergunta! Difícil
resposta!
Mas vamos pelo menos tentar refletir sobre
essa questão!
Eu garanto que a frase
mais comum que o professor anda escutando
quando conversa com os
pais sobre algum conflito acontecido na escola
é: - MEU FILHO NÃO
MENTE! Poxa quando
escuto isso, desanimo de
verdade! Como assim?
Criança mente, e muito!
E o fato da criança mentir
ou inventar histórias faz
parte do seu processo de
socialização, fruto de uma
fantasia ou para escapar
de um castigo. Entre 2 a
5 anos, a mentira deriva
de fantasias e a criança
mente sem ter consciência de que o que ela está
falando não é real.
A partir dos 6 anos com
o pensamento mais estruturado, já começa a ter boa
noção de certo e errado e,
muitas vezes menti para
escapar de uma punição,

pois já tem consciência
dos seus atos e usa de
malandragem para se livrar dos castigos.
O que os pais não
compreendem é que mentir muitas vezes deriva do
instinto de sobrevivência
e adequação ao mundo
adulto, portanto o problema não é a mentira em si,
mas como os pais reagem
diante das mentiras.
Quando acontece algo
na escola, geralmente os
pais já chegam tendenciosos a não aceitar a fala
dos profissionais e o discurso é o mesmo: - MEU

FILHO NÃO MENTE!
Mais uma vez vou repetir que, o ponto crucial não
é a mentira, e sim, como se
comportar diante dela.
O excesso de proteção
que essa nova geração de
pais estão reservando aos
filhos, muito me preocupa.
Educar nos tempos atuais
requer habilidade, calma,
observação e bom senso.
Acreditar na escola nesse sentido se faz
fundamental, pois, se o
professor fizer algumas
colocações e os pais confiam, poderá auxiliar com
mais exatidão, porém, se

Para Colorir

a relação não for amistosa, com certeza os pais
apoiarão a criança sem
ao menos escutar a fala
do professor.
Quando não conseguimos que os pais
compartilhem conosco,
a criança percebe a relação entre escola/família
e ai aproveita a situação
para tirar vantagem, pois
sabe que é só ela fingir
alguma coisa, que os
pais logo vão apoiá-la,
criando assim uma relação mimada, cheias de
vontades incabíveis.
Sinceramente não sei

até onde irá essa falsa
proteção. Pois, pais conscientes sabem que educar
com afinco é um processo
doloroso.
Os pais modernos
deixam seus filhos tão
expostos aos perigos
tecnológicos, mas acham
que a criança não pode
sofrer na vida e tentam
maquiar a todo custo o
valor da vida real.
Quero dar uma sugestão: Compartilhe a
educação de seus filhos
com pessoas de sua confiança. Quando a escola
chamar para uma conversa, tente compreender a
situação e juntos família/
escola tomem medidas
para evitar a reincidência
das mentiras.
Lembrem-se, criança
mente sim, e isso não significa desvio de caráter.
As crianças são seres
em formação e muitas
vezes nos testam para
saber até onde podem
chegar, e isso é um processo natural.
O que está fora da or-

Caça Palavras

dem é essa proteção desmedida e, essa sim, pode
causar danos na constituição das crianças, que se
tornarão irreparáveis.
A vida não passa a
mão na cabeça, quando
chegam as lições para o
amadurecimento do ser,
se este não tem preparo
e força, inegavelmente sofrerá muito, ao passo que
pais que criam seus filhos
para a vida real, esses sim
vislumbrarão um futuro
melhor para seus filhos.
Nesse contexto, o professor precisa desenvolver
estratégias que envolvam
mais assuntos da vida
cotidiana e investir mais
na mediação de conflitos.
Como? Se na sua escola
não existe espaço e aulas
voltadas para as relações
humanas, sugiro que na
aula de Português trabalhe
com as crianças textos e
histórias que envolvam
temas como respeito, as
fábulas são excelentes
para isso, e não apenas
para crianças pequenas,
elas podem ser utilizadas

em qualquer fase. Existem
também histórias curativas
que ajudam demais a nossa
prática. Na aula de história,
trabalhe com grandes personalidades, identificando
nelas exemplos de vida e
caráter, garanto que será
um bom começo.
Enquanto isso, nós
professores vamos tentando fazer o que for possível
para que essa geração
não fique tão enfraquecida
diante da vida ou então
nós ficaremos ainda mais
fracos e impotentes, restando apenas a esperança
de que alguma semente
seja plantada no coração
dessas crianças mimadas
pelos pais, perdendo a
oportunidade de amadurecerem com equilíbrio.
*Andrea Cassone é
Ativista quântica, pedagoga, escritora e pesquisadora.
Acompanhe seu
trabalho no facebook
– Educação Sutil e no
canal do YouTube Educação Sutil

Receita Kids

Cookies de Chocolate

Ingredientes:
200 g de manteiga em
temperatura ambiente
2 ovos
1 Leite MOÇA® (lata
ou caixinha)
2 e meia xícaras (chá)
de farinha de trigo
100 g de Chocolate
Meio Amargo
1 pitada de sal
1 pitada de bicarbonato de sódio
Modo de fazer:

Jogos dos 7 Erros

Em uma batedeira,
bata ligeiramente a manteiga e, mantendo-a ligada, acrescente aos
poucos as gemas e o
Leite MOÇA em fio, até
obter um creme bem leve

e esbranquiçado (aproximadamente 20 minutos
batendo em velocidade
média).
Desligue a batedeira
e peneire, aos poucos, a
farinha de trigo, o Chocolate NESTLÉ CLASSIC, o
sal e o bicarbonato, misturando delicadamente
com um batedor de arame
de modo a obter uma
massa lisa e homogênea.
Reserve.
Bata as claras em
neve e incorpore-as à
massa.
Unte com manteiga
duas assadeiras grandes
e coloque nelas pequenas porções de massa,
mantendo uma distância
aproximada de 8 cm entre
cada porção.

