
Diretor Presidente: Márcio Muniz Fernandes jornalcp@correiodopapagaio.com.brCirculação Diária

Telefax: 35 3332-1008São Lourenço, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018ANO XXV - Nº 1259- R$ 2,00

Evento está em sua terceira semana e vai  
até o dia 06 de janeiro

Chamadas

E o Natal das Águas não 
para e já está na terceira 
semana de festa. Inaugura-
do no dia 1º de dezembro, o 
evento traz uma vasta pro-
gramação com atividades 
por toda a cidade.

Essa grande festa só foi 
possível graças a união da 
iniciativa privada e o poder 
público que, juntos, com-
partilham do mesmo sonho 
de fazer um natal mágico 
para São Lourenço.

No sábado, mais uma 
vez, dezenas de pessoas, 
entre crianças e adultos, 
estiveram presentes para 
acompanhar de perto e se 
encantar com a chegada 
do bom velhinho, que veio 
de forma original e repre-
sentando bem o estilo da 
cidade: a bordo da Maria 

Mountain Bike Mova-se 
em São Lourenço

Evento aconteceu no domingo, dia 16, e contou com a 
presença de dezenas de ciclistas

Fumaça, que estava toda 
i luminada e apitando, 
anunciando a magia do 
natal.  Essa cena poderá 
ser acompanhada pela 
última vez no próximo 
sábado, dia 22.

Ao desembarcar do 
trem, o Papai Noel, posou 
para fotos com as crianças 
e, ao chegar na escadaria 
da Estação, saudou os 
presentes. De lá, seguiu 
fazendo um passeio pela 
cidade no Trenzinho da 
Alegria, tendo ao seu lado 
secretários da cidade e 
organizadores do evento. 
O destino do passeio foi a 
Praça Brasil, onde foi mon-
tada a Vila do Papai Noel, 
um espaço cenográfico, 
que encantou a todos que 
passaram por lá. 

Natal das Águas de São Lourenço  
Quem Ama Cuida

CNJ deve aprovar nesta 
terça a recriação do 

auxílio-moradia para juízes
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Programação de Fim de Ano em 
São Lourenço 
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Crônica José Luiz Ayres
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Vagas abertas no 
SINE São Lourenço

Analista de Desenvolvimento 
de Sistemas (Itanhandu)

Auxiliar de Cozinha

Copeiro de Hotel

Cozinheiro de Restaurante

Cozinheiro Geral (Itamonte)

Cuidador de Pessoas Idosas 
e Dependentes (Rio de Janeiro)

Empregada Doméstica Diarista

Garçom/Garçonete

Motorista Carreteiro (Caxambu)
Operador de Caixa

Operador de Telemarketing Ativo
Programador de Computador

Promotor de Vendas

Representante Comercia 
(São Lourenço e Região)

Para atuar no segmento 
de produtos de informática e afins

Vendedor Interno

Para maiores detalhes, os candidatos 
deverão comparecer ao SINE 

Rua Coronel José Justino, 429 - Centro 
Horário de Atendimento 08:00/17:00 

horas

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 

35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Um dos maiores trilhões 
de Mountain Bike do Sul 
de Minas aconteceu no 
domingo, dia 16, em São 
Lourenço. 

A 3ª edição do evento 
contou com a presença de 
cerca de 150 atletas de di-
versas cidades como, São 
Lourenço, Caxambu, Bae-
pendi, Monsenhor Paulo, 
Aiuruoca, Carmo de Minas, 
Três Corações, Varginha 
entre outras. 

O Trilhão foi um pas-
seio pelas estradas e 
trilhas da cidade, onde 
os part icipantes apro-
veitaram, apreciaram e 
desfrutaram da beleza 
natural que a nossa re-
gião oferece.  

O desafio teve duas 
opções de percursos, 
Sport e Pró.  O primeiro, 
um percurso mais leve, 

foi 50km de ciclo turismo 
nas estradas. 

Para quem gosta de 
um desafio maior, teve a 
opção de 70km que en-
volveu trilhas, matas fe-
chadas, morros, subidas 
e descidas com graus de 
dificuldades, exigindo um 
esforço maior do atleta.

Todo o trajeto estava 
sinalizado e tinha frutas e 
águas para os ciclistas. 

A concentração do Tri-
lhão foi na Praça Brasil, 
onde foi oferecido um café 
para os participantes. Além 
do café houve um bate 
papo motivacional com o 
ciclista Cláudio Mendes, 
que falou da importância 
dos cuidados com a bici-
cleta e com a segurança 
do atleta para que não 
ocorra acidentes.

Foto: Will Givago

Papai Noel emocionou os presentes com sua chegada

Ciclistas fazem homenagem ao ex-ciclista Beto Nogueira

Foto: Prefeitura de São Lourenço
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CNJ deve aprovar nesta terça a recriação 
do auxílio-moradia para juízes

Pela proposta, teré o benefício quem for transferido para cidade 
onde não haja imóvel funcional disponível

O Conselho Nacional de 
Justiça ( CNJ ) deve aprovar 
nesta terça-feira, na última 
sessão do ano, uma propos-
ta de recriação do auxílio-
moradia para magistrados. O 
benefício deverá ser pago a 
partir de critérios mais rígidos 
em comparação ao cenário 
anterior, quando todos os juí-
zes recebiam o dinheiro extra 
indistintamente. A ideia agora é 
autorizar o pagamento apenas 
a quem atender a uma série 
de requisitos cumulativos. Não 
há informação sobre quantos 
magistrados se encaixariam 
nos novos parâmetros.

Pela proposta que será 
votada, teria direito ao auxílio-
moradia quem for transferido 
para uma cidade em que não 
tenha imóvel funcional dispo-
nível. O juiz também não pode 
ser dono de imóvel no local. 
Não será possível receber o 
benefício se o magistrado for 
casado com quem já o recebe. 
E, acima de tudo, o juiz vai 
precisar apresentar um recibo 
do aluguel que paga todo mês. 

O auxílio-moradia será um res-
sarcimento do gasto.

No dia 26 de novembro, o 
ministro Luiz Fux, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), revo-
gou o pagamento do benefício 
para o Judiciário e o Ministério 
Público, mas determinou que 
o CNJ e o Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) 
regulamentassem novamente 
o pagamento do auxílio, com 
regras iguais para as duas 
carreiras. A proposta que será 
votada amanhã no CNJ será 
depois replicada pelo CNMP.

Na decisão de novembro, Fux 
deixou um caminho aberto para a 
volta do benefício. Ele proibiu o 
pagamento do penduricalho em 
todo o país com o argumento de 
que não havia recursos públicos 
para arcar com o gasto, já que 
o Judiciário receberia reajuste 
salarial de 16,38% a partir de 
2019. Mas em nenhum momen-
to declarou a inconstitucionali-
dade do auxílio-moradia.

O benefício está previsto na 
Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional (Loman), editada em 

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS. EXTRATO 
DE CONTRATO. Processo Licitatório n° 066/2018, Pregão Presencial nº 
051/2018, Contrato 061/2018. Contratada: MAGNO AUDIO PROMOCO-
ES LTDA-ME. Objeto: Empresa especializada para realização de eventos 
de emancipação política, no período de, 15, 16 e 17 de dezembro de 
2018, e Réveillon no dia 31 de dezembro de 2018, na cidade de Bom 
Jardim de Minas Valor total: R$30.010,00. Bom Jardim de Minas, 14 de 
dezembro de 2018. Sérgio Martins. Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Andrelândia
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 157/2018, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2018.

Objeto:Aquisição de 01(um) 
Caminhão Toco com Tanque 
Pipa, de acordo com o Convênio 
nº. 871094/2018, Contrato de 
Repasse nº1055.268-93/2018–
PRODESA e conforme condições 
e especificações contidas no TER-
MO DE REFERÊNCIA. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
07/01/2019, com início às 08:00 
horas. Informações licitacao@
andrelandia.mg.gov.br ou Tel.: 
(035) 3325-1432. Pregoeira: Aline 
de A. Rizzi, Andrelândia - MG, 
17/12/2018.

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 108/2018
PROCESSO: 134/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
073/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: DIMIPEL LI-
MITADA

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURAS PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPI-
TAL MUNICIPAL

VALOR: R$ 9.187,85
DATA: 11/10/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 109/2018
PROCESSO: 137/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
074/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: PAULO H. 
RIVELLI MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO LTDA

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

VALOR: R$ 127.655,45
DATA: 30/10/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 110/2018
PROCESSO: 138/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
075/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: ARTE MINAS 
COMERCIO EIRELI

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
ITENS DE PAPELARIA

VALOR: R$ 39.588,00
DATA: 31/10/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 111/2018
PROCESSO: 139/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
076/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: MED CENTE-
ER COMERCIAL

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

VALOR: R$ 38.466,00
DATA: 01/11/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 112/2018
PROCESSO: 139/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
076/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO:HOSPIVITA LTDA
OBJETO: REGISTRO DE 

PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

VALOR: R$ 12.450,00
DATA: 01/11/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 113/2018
PROCESSO: 139/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
076/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: ACÁCIA CO-
MERCIO DE MEDICAMENTOS

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

VALOR: R$ 4.490,00
DATA: 01/11/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 114/2018
PROCESSO: 142/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
077/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: MIGUEL AN-
GELO ALTOMARE DE JESUS 
CPF 52461742634

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS PARA O HOSPITAL

VALOR: R$ 10.216,85

DATA: 14/11/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 115/2018
PROCESSO: 142/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
077/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: DIMIPEL 
LTDA

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS PARA O HOSPITAL

VALOR: R$ 9.700,00
DATA: 14/11/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 116/2018
PROCESSO: 143/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
078/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: THAIS CRIS-
TINA VINHAL RAMOS

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA O HOS-
PITAL

VALOR: R$ 11.410,00
DATA: 21/11/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 117/2018
PROCESSO: 145/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
079/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: EQUIPAR 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO

VALOR: R$ 92,00
DATA: 22/11/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 118/2018
PROCESSO: 145/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
079/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: EMIGE MA-
TERIAIS ODONTOLÓGICOS

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO

VALOR: R$ 15.161,22

DATA: 22/11/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 119/2018
PROCESSO: 145/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
079/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: DIPROM DIS-
TRIBUIDORA

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO

VALOR: R$ 7.550,62
DATA: 22/11/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 120/2018
PROCESSO: 147/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
080/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: PS MENDES
OBJETO: REGISTRO DE 

PREÇO PARA LOCAÇÃO DE 
TENDAS E BANHEIROS

VALOR: R$ 11.557,00
DATA: 03/12/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 121/2018
PROCESSO: 147/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 
080/2018

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: JOSE DONI-
ZETE DA SILVA CPF 472.124.896-
20

OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA LOCAÇÃO DE 
TENDAS E BANHEIROS

VALOR: R$ 46.600,00
DATA: 03/12/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

CONTRATO Nº 077/2018
PROCESSO: 126/2018
T O M A D A D E  P R E Ç O : 

004/2018
CONTRATANTE: PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE ANDRELÂN-
DIA/MG

CONTRATADO: CAMPOS 
ROCHA SERVIÇOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA ME

OBJETO: RESTAURAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DA 
CULTURA DE ANDRELÂNDIA

VALOR: R$ 463.720,00
DATA: 26/10/2018
VIGÊNCIA: 12 MESES

1979 pelo então presidente 
Ernesto Geisel. Como essa 
norma não foi considera in-
constitucional, nada impede 
que o auxílio volte a ser pago. 
A Loman estabelece “ajuda 
de custo, para moradia, nas 
localidades em que não hou-
ver residência oficial à dispo-
sição do magistrado”.

A brecha criada por Fux só 
foi possível porque a decisão 
foi tomada individualmente. 
No STF, ministros avaliam que, 
se o pagamento do auxílio-
moradia fosse levado ao ple-
nário do STF, a tendência seria 
o benefício ser considerado 
inconstitucional. Neste caso, 
não seria possível que ele fos-
se retomado pelo CNJ, a não 
ser que o Congresso Nacional 
aprovasse outra lei prevendo 
isso. No atual cenário político e 
econômico, essa possibilidade 
seria praticamente nula.

A decisão de Fux estabe-
lecia que o auxílio-moradia 
deixaria de ser pago aos juízes 
assim que o reajuste entrasse 
em vigor, a partir de janeiro de 

2019. A nova regra aprovada 
pelo CNJ deve ter validade 
também a partir de janeiro de 
2019. Com isso, juízes que 
atenderem a todos os requi-
sitos estabelecidos pelo con-
selho vão acumular o reajuste 
salarial e o auxílio-moradia. O 
CNJ poderá estabelecer limite 
para o valor a ser pago como 
ressarcimento do aluguel. Não 
há informações sobre o im-
pacto que o benefício terá nos 
cofres públicos.

Na decisão de novembro, 
Fux declarou que o pagamento 
do benefício estava vedado 
sem exceções, atingindo inclu-
sive a magistratura estadual. 
Ele também escreveu que 
gestores podem responder por 
improbidade se descumprirem 
a decisão, tomada no mesmo 
dia em que o presidente Michel 
Temer sancionou o reajuste 
dos ministros do STF. A cor-
reção dos salários será imple-
mentada a partir de 2019 e terá 
repercussão nos vencimentos 
de juízes de todo o país.

Fonte: O Globo
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Natal das Águas de São Lourenço  
Quem Ama Cuida

Evento está em sua terceira semana e vai 
até o dia 06 de janeiro

E o Natal das Águas não 
para e já está na terceira 
semana de festa. Inaugura-
do no dia 1º de dezembro, o 
evento traz uma vasta pro-
gramação com atividades 
por toda a cidade.

Essa grande festa só foi 
possível graças a união da 
iniciativa privada e o poder 
público que, juntos, compar-
tilham do mesmo sonho de 
fazer um natal mágico para 
São Lourenço.

No sábado, mais uma 
vez, dezenas de pessoas, 
entre crianças e adultos, 
estiveram presentes para 
acompanhar de perto e se 
encantar com a chegada do 
bom velhinho, que veio de 
forma original e representan-
do bem o estilo da cidade: a 
bordo da Maria Fumaça, 
que estava toda iluminada 
e apitando, anunciando a 
magia do natal.  Essa cena 
poderá ser acompanhada 
pela última vez no próximo 
sábado, dia 22.

Ao desembarcar do trem, 
o Papai Noel, posou para 
fotos com as crianças e, 
ao chegar na escadaria da 
Estação, saudou os presen-
tes. De lá, seguiu fazendo 
um passeio pela cidade no 
Trenzinho da Alegria, tendo 
ao seu lado secretários da 
cidade e organizadores do 
evento. O destino do pas-
seio foi a Praça Brasil, onde 
foi montada a Vila do Papai 
Noel, um espaço cenográ-
fico, que encantou a todos 
que passaram por lá. 

A magia era tanta que 
até adultos voltaram a ser 
crianças e, ao chegar, uma 
multidão já aguardava para 
poder conhecer o Bom Ve-
lhinho de perto e tirar as 
tradicionais fotos de natal. 
Tudo isto ao som de violão, 
violino e cantigas de natal, 
executadas por um duende, 
que torna o ambiente mais 
natalino e mágico.

Antes da chegada do 
Papai Noel, o público pode 
se divertir com shows e 
apresentações artísticas que 
aconteceram na Praça Brasil 
e na Praça da Estação.

Na Estação teve a tão 
aguarda apresentação da 
Orquestra da Escola de Mú-
sica de Caxambu, criada 
em 2005 e, que há 13 anos, 
vem prestando um serviço de 
inclusão social em Caxambu 
através da música.

Um belíssimo trabalho 
que atende 250 alunos, que 
fazem aulas de música em 
um curso totalmente gra-
tuito, contando, com 13 

professores e mais de 80 
instrumentos. Frutos des-
se trabalho são o Projeto 
PROESA - Projeto Escola 
Sinfonia das Águas, o Co-
ral Encanto das Águas e 
Orquestra da Escola de 
Música.

No domingo também 
tiveram várias atividades 
pela cidade, como conta-
ção de histórias de Natal, 
com Ana Terra Oliveira, 

Papai Noel atendeu centenas de crianças e tirou as tradicionais fotos de Natal na Vila do Papai Noel

Fotos: Will Givago

que alegrou as crianças e 
pais que estavam na Vila do 
Papai Noel. 

A festividade não para e 
vai até dia 06 de janeiro com 
uma vasta programação. No 
dia 24, véspera de Natal, 
um momento único em São 
Lourenço, o Papai Noel irá 
se despedir a bordo do tra-
dicional balão, multicolorido, 
sobrevoando a cidade.

O pr imeiro Natal  das 
Águas é uma realização do 
São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau – SLC&VB, 
Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Cultura (SECTUR), 
Prefeitura Municipal, Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial (ACE) e Câmara de 
Dirigentes Logistas (CDL), 
em parceria com o Sindi-
cato de Hospedagem e Ali-
mentação de São Lourenço 
(Sindicomércio), Associação 
de Preservação Ferroviária 
(Trem das Águas), Parque 
das Águas de São Lourenço 
e Paróquia São Lourenço 
Mártir. O Natal recebe, ain-
da, o apoio de mais de 100 
empresários da cidade que, 
acima de tudo, acreditaram 
na proposta e apoiam a rea-
lização do evento, que entra 
para a história dos eventos 
natalinos da cidade e da re-
gião da Serra da Mantiqueira 
de Minas.

Toda a programação pode 
ser acompanhada pelo site: 
http://nataldasaguas.com.br/

Simeão um velho artesão
Curtíamos a paz da 

cidade de Valença (RJ), 
aquela manhã de sá-
bado, desprovidos das 
preocupações do dia a 
dia urbano da capital, 
Rio de Janeiro, quando 
ao passar pela praça 
central,  algumas barra-
quinhas de artesanatos 
ali armadas por alguns 
artesãos, nos despertou 
atenção e resolvemos ir à 
direção delas, a apreciá-
las e possivelmente nos 
interessar por algo que 
pudéssemos adquirir. 

Ao chegar ao local, 
verificamos que a fei-
ra era como todas já 
conhecidas, mas pas-
samos a observá-las a 
dar força aos artesãos à 
procura de talvez, quem 
sabe, encontrar ao dife-
renciado. Todavia nota-
mos que uma das bar-
racas, mantinha-se com 
pequena aglomeração, 
em que a presença de 
crianças se sobressaia 
além de adultos. Curio-
sos, percebemos que o 
motivo, era à venda de 
marionetes, onde um 
cidadão de tez negra, 
já bem vivido de cabe-
los grisalhos, agradava 
com sua fala rouca e 
mansa a todos, com cer-
to carinho a apresentar 
pequenos monólogos 
aos quais encenava sua 
teatralização  a vender 
seus bonecos; não só 
em  forma de luvas, 
como pelos fios a dar 
movimento aos  mes-
mos. A cada encenação 
apresentada, oferecia 
a venda aos presentes, 
cujo custo barato fazia 
vendê-los bem e assim ia 
ganhando seu sustento.

Num dos intervalos, 
nós que ali permanece-
mos a curtir o teatrinho, 
me dirigir ao cidadão e o 
indaguei sobre sua arte e 
como tudo começou. Sor-
rindo, o cidadão se pôs 
a narrar a dizer que tudo 
se deu início, quando era 

um presidiário que cumpria 
sua pena por envolvimento 
na quadrilha do Tião Me-
donho, no assalto ao trem 
pagador em 1960, Ainda 
jovem, envolvido  pela 
ilusão de ter uma vida   de 
prazeres e conforto, termi-
nou encarcerado e desilu-
dido.  Sem ter o que fazer 
à cadeia, resolveu passar 
a catar no lixo, trapos de 
pano, papel e o que po-
deria aproveitar, no intuito 
da confecção de bonecos. 
Com ajudas de amigos en-
carcerados, levou avante 
a ideia e se tornou artesão 
ao cumprir seus 15 anos 
de reclusão. Sem ter a dita 
ressocialização, possuindo 
o dom de autodidata, foi 
evoluindo e hoje se orgulha 
de poder passar às crian-
ças seus bonecos através 
da arte, em proporcioná-
las um pouco de amor e 
carinho a encenar peças 
teatrais, às quais desenvol-
ve em pequenas histórias e 
vendendo-as as crianças 
através dos pais que tam-
bém apreciam sua obra.  
Graças a Deus , segundo 
externou, à quase 20 anos 
vem percorrendo inúmeras 
cidades oferecendo seu 
artesanato que ajudou a 
ser um cidadão.

Seguindo nosso pas-
seio, depois de adquirir 
duas marionetes de luvas, 
as quais presenteamos  a 
duas crianças durante a 
caminhada, ainda um pou-
co emocionado pela bela 
história de Simeão, passo 
a crer que alcançar um ob-
jetivo na vida, deve ser com 
muita luta e perspicácia e 
jamais esmorecer, mesmo 
diante das dificuldades e 
conflitos com a sociedade 
que nos norteiam por um 
ato criminoso praticado. 
No episódio do egresso 
Simeão, podemos ver que 
sua ressocialização partiu 
da própria vontade de que-
rer se tonar um homem de 
bem, onde passaram seus 
15 anos reclusos a cumprir 
sua pena.

Orquestra da Escola de Música de Caxambu abrilhantou a noite 
de sábado

Ana Terra alegrou as crianças com histórias do Natal
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Mountain Bike Mova-se em São Lourenço
Evento aconteceu no domingo, dia 16, e contou com a presença de dezenas de ciclistas

Um dos maiores tri-
lhões de Mountain Bike 
do Sul de Minas aconte-
ceu no domingo, dia 16, 
em São Lourenço. 

A 3ª edição do evento 
contou com a presença 
de cerca de 150 atletas 
de diversas cidades 
como, São Lourenço, 
Caxambu, Baependi, 
Monsenhor Paulo, Aiu-
ruoca, Carmo de Minas, 
Três Corações, Vargi-
nha entre outras. 

O Trilhão foi um pas-
seio pelas estradas e 
trilhas da cidade, onde 
os participantes apro-
veitaram, apreciaram e 
desfrutaram da beleza 
natural que a nossa 
região oferece.  

O desafio teve duas 
opções de percursos, 
Sport e Pró.  O primeiro, 
um percurso mais leve, 
foi 50km de ciclo turis-
mo nas estradas. 

Para quem gosta de 
um desafio maior, teve 

a opção de 70km que 
envolveu trilhas, matas 
fechadas, morros, su-
bidas e descidas com 
graus de dificuldades, 
exigindo um esforço 
maior do atleta.

Todo o trajeto esta-
va sinalizado e tinha 
frutas e águas para os 
ciclistas. 

A concentração do 
Trilhão foi na Praça 
Brasil, onde foi ofere-
cido um café para os 
participantes. Além do 

café houve um bate 
papo motivacional com 
o ciclista Cláudio Men-
des, que falou da im-
portância dos cuidados 
com a bicicleta e com 
a segurança do atleta 
para que não ocorra 
acidentes.

Um momento muito 
emocionante foi a ho-
menagem ao saudoso  
Beto Nogueira, que era 
um amante do pedal 
e ex-ciclista. Beto era 
proprietário da Acade-

mia Cia do Bem Estar e 
faleceu em 2016, vítima 
de um acidente na Ser-
ra da Mantiqueira. Foi 
entregue para a família 
do Beto um quadro com 
fotos dele e uma con-
decoração concedida 
pela prefeitura de São 
Lourenço. 

A família também 
ganhou um banner com 
imagens do Beto que 
contou com a assinatu-
ra de todos os ciclistas 
que participaram do 
Trilhão.

Durante o evento 
houve, também, o Ba-
zar Beneficente em prol 
do Canil Municipal e 
uma  feira de adoção 
de animais carentes da 
cidade. 

Segundo Manoel 
Lima, um dos orga-
nizadores do evento, 
o Mova-se foi um su-
cesso e no ano que 
vem tem mais. “Foi 
dentro da expectativa 

que tínhamos, tendo 
mais de 150 inscritos 
de diversas cidades 
do Sul de Minas. Todos 
os atletas acharam o 
pedal maravilhoso.  A 
homenagem ao Beto foi 
emocionante e o hou-
ve muitas adoções de 
cães e gatos no local. 
Aproveito para agrade-
cer  as empresas e par-
ceiros que fortaleceram 
o evento. A patrulha 
animal de São Louren-
ço,  ao poder público 
municipal pelo suporte 
e principalmente as Se-
cretarias de Turismo e 
Secretária de Esportes, 
na pessoa da Secretá-
ria Cláudia. 

O evento foi suces-
so.  Porém,  quem mais 
ganhou foi a cidade de 
São Lourenço com a 
notoriedade que tomou 
em todo sul de Minas.  
Gratidão a todos e vem 
muito mais por aí”, res-
salta Manoel.

Ciclistas de várias regiões do Sul de Minas compareceram

Foto: Prefeitura de São Lourenço

Homenagem feita pela Prefeitura e organização do evento, 
aos familiares do ex-ciclista Beto Nogueira

O trilhão foi marcado por dois percursos, 50 e 70 Km


