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ChamadasCurta-metragem é filmado 
em São Lourenço 

São Lourenço receberá 
mais uma edição do Projeto 
”Quem Ama Cuida“. O projeto 
é realizado uma vez por mês, 
e em cada edição, um bairro 
diferente é contemplado. 

Dessa vez será na Praça 
Luiz Engenheiro, do Bairro 
Santa Mônica II, no dia 28 de 
abril (domingo).

O evento já aconteceu em 
outros bairros e é promovido 
pela Secretaria de Desenvol-
vimento Social em parceria 
com as demais Secretarias, 
empresas, entidades, apoia-
dores e voluntários.

A proposta é realizar um 
grande encontro com a popu-
lação, envolvendo crianças, 
jovens, adultos e idosos atra-
vés de oficinas educativas, 
serviços e entretenimento.

São Lourenço recebe mais uma 
edição do “Quem Ama Cuida”

Vagas abertas no SINE 
São Lourenço

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Masculino/Feminino

Vaga Exclusiva para Deficientes
Com Laudo Médico - CID

INSTALADOR DE ALARMES RESIDENCIAIS 
Masculino - Ensino Médio Completo
Habilitação A - (Soledade de Minas)

MONITOR DE SISTEMAS 
ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA EXTERNO 

Feminino - Ensino Mèdio Completo

OPERADOR (A) DE TELEMARKETING ATIVO 
Ensino Médio Completo - Habilitação B

(São Lourenço e Região)

VENDEDOR (A) PRACISTA
Ensino Médio Completo - Habilitação B

Segmento: Venda de Publicidades e
 Assinaturas - (São Lourenço e Região)

Para maiores detalhes, os 
candidatos deverão comparecer 

ao SINE São Lourenço - MG 
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro 
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas
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São Lourenço é conhecido 
por suas belezas e seu potencial 
turístico. Mas agora também en-
trará para o ramo do cinema. Isso 
porque a cidade foi o palco para 
a gravação do curta-metragem 
“As Inventariantes”, do cineasta 
e diretor Nei Francisco, de Belo 
Horizonte. 

No elenco nomes conhecidos 
no meio artístico e em nossa 
região. Zé Pedro Baroni, da 
CIA Baroni de São Lourenço, 
além das atrizes Marina Azze 
(no papel de Bárbara), Maria 
Brasil e Nicoli Poeta que são de 
Varginha. 

Nei dirige a obra e conta 
como chegou até os atores sul 
mineiros: “A parceria construída 
no decorrer da pré-produção foi 
o diferencial. Tive a felicidade de 
conhecer o ator Zé Pedro Baroni, 
no Festival de Cinema de Fama, 
trocamos contato e um mês de-
pois já estávamos conversando 
sobre “As Inventariantes”. 
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Café orgânico premiado 
e servido na Copa 

de 2014 é resultado 
de trabalho feminino                          
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Opinião: Ana Terra Oliveira
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Governo não prevê concursos 
nem reajuste salarial para 

servidores em 2020
 Página 04 

Filme do diretor Nei Francisco conta com a participação de ator são lourenciano

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

Segundo a prefeita Célia 
Cavalcanti  o “Quem Ama 
Cuida” leva ainda mais alegria 
para os bairros, e é uma forma 
de integração de todas as 
secretarias do município com 
a população.

“A prefeitura tem que ter 
contato direto com a popula-
ção, não podemos ficar isola-
dos. Temos que ir e oferecer 
um social, oferecer lazer, 
cultura e alegria para todos. 
A cada edição mais parcei-
ros voluntários entram com 
a gente no projeto, e isso é 
muito bom. Esse é um evento 
organizado em conjunto com 
todas as secretarias, todos 
trabalhando integralmente e 
quem ganha mais com isso 
é a população”, ressalta a 
prefeita.

Em mais uma edição, projeto levará muita alegria para o bairro 
Santa Mônica II, no dia 28 de abril

Foto: Arquivo 
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Dia do índio: 
Uma herança 

cultural e étnica

A data do dia 19 de Abril 
é celebrada no Brasil com o 
objetivo de ressaltar a impor-
tância dos índios na formação 
étnica e cultural do povo bra-
sileiro. Ao longo de séculos, 
as populações indígenas que 
vivem nas florestas, também 
tem contribuído, e muito, com 
a preservação das nossas 
matas nativas.

Quando pensamos no 
âmago do nosso País e nos 
primeiros povos que habitaram 
o Brasil, lembramos de Pedro 
Álvares Cabral e todos os ou-
tros colonizadores europeus, 
que chegaram nesta terra no 
Século XV. Porém, nossas ver-
dadeiras raízes foram criadas 
por uma cultura que já ocupava 
o solo nacional muito antes da 
chegada dos portugueses: a 
cultura indígena. Essa que dei-
xou uma enorme influência nos 
costumes brasileiros, e que ao 
longo do tempo tornou-se parte 
do dia a dia do nosso povo.

Apesar de todo o esforço 
dos europeus para impor seus 
próprios hábitos sobre esses 
povos, a cultura indígena 
sempre permaneceu forte 
em todos os aspectos. Seja 
ela na culinária, na arte, na 
língua ou no folclore, ainda 
temos as raízes deles muito 
presentes fazendo parte da 
sociedade na qual estamos 
inseridas.

No dia 19 de Abril, come-
mora-se o Dia do Índio. Pou-
cos sabem, mas a origem da 
data remete ao protesto dos 
povos indígenas do Continen-
te americano na década de 
1940, quando um Congresso, 
organizado no México, propôs 
debater medidas para proteger 
os índios no território. Então, 
nesse dia, foi feito o 1° Con-
gresso Indigenista Interameri-
cano e, dessa forma, durante 
o governo de Getúlio Vargas 
(1883-1954), escolheram essa 
data para celebrar o Dia do 
Índio, por meio do Decreto-Lei 
n.º 5.540, de 1943.

Herança cultural indígena

Os costumes do povo bra-
sileiro guardam muitas marcas 
da cultura indígena, pois eles 
foram muito importantes para a 
formação cultural do país. Sua 
influência destaca-se nos cos-
tumes, alimentação, na língua e 
na mistura étnica da população 
brasileira.

Em meio às heranças 
deixadas por eles, sobrepõe-
se, dentre muitas: o uso da 
rede de dormir, habilidades 
de fabricações artesanais, 
agricultura, descobertas de 
raízes e plantas, crenças, 
músicas, vitalidade, pesca, 
curas de doenças, respeito 
em grupo. Além disso, na 
culinária temos comidas fei-
tas com milho, mandioca, e 
outros frutos nativos como o 
guaraná, sem contatar o des-
taque da utilização de várias 
ervas medicinais.

Outro legado são as pró-
prias palavras da língua por-
tuguesa, que possui uma in-
finidade de termos de origem 
indígena como, por exemplo, 
Iara, Jaci, Itu, Itapetininga, 
Anhanguera, tapioca, beiju, 
pamonha, arapuca, dentre 
outros. Os índios contribuíram 
e contribuem muito para a 
formação do País, e a união 
entre índios e brancos, a prin-
cípio considerada ilegítima, 
deu origem ao “caboclo”. A 
nossa História jamais poderá 
ser esquecida.

De acordo com o último 
Censo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), no nosso país vivem 
240 povos indígenas que 
falam 150 línguas distintas. 
Este dia marca a relevância 
e a diversidade sociocultural 
desses povos, que têm um 
papel determinante para a 
formação da cultura brasileira 
em sua genética e modo de 
vida, religiosidade e festivida-
des, conhecimentos e uso do 
meio ambiente.

Uma data especial para relembrar a 
importância cultural e histórica dos índios

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG

 Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Bae-
pendi/MG, na forma da Lei, etc....

Faz público para ciência dos interessados, nos termos dos artigos 19, parágrafo 3.º da Lei n.º 6.766, 
de 19/12/1979, que ROBERTO CARLOS DA SILVA, brasileiro, comerciante, RG: M-7.047.235, SSP/
MG, CPF: 779.331.686-04, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Michelle da Silva 
Santos, brasileira, do lar, RG: MG-10.647.480, Órgão expedidor: SSP/MG, CPF: 042.881.296-13, 
residentes e domiciliados em Baependi/MG; RITA DE CÁSSIA SILVA MACIEL, brasileira, servidora 
pública, CI-MG-13.853.847 SSP/MG, CPF n.º 566.663.736-34, e seu esposo, Sebastião de Souza 
Maciel, brasileiro, pedreiro, CI-M-1.790.516 SSP/MG, CPF n.º 213.931.846-34, casados sob o 
regime de comunhão universal de bens; residentes e domiciliados na Rua Serafim Vicente Leal, 
Baependi/MG; LUIZ CARLOS DA SILVA, brasileiro, comerciário, CI-M-6.159.306 SSP/MG, CPF n.º 
683.864.436-34, e sua esposa, Rosimara Nogueira da Silva, brasileira, contadora, CI-M-9.125.445 
SSP/MG, CPF n.º 028.403.236-05, casados pelo regime de comunhão universal de bens, residentes 
e domiciliados em Pindamonhangaba/SP, na Rua Manoel Inácio M. Romeiro, n.º 1.277, Bairro Vila 
Rica; e, EUNICE ISABEL DA SILVA NADUR, brasileira, cabeleireira, CI-30.040.309-4 SSP/SP, CPF 
n.º 668.776.446-20, e seu esposo, Odilon Elias Nadur, brasileiro, pizzaiolo, CI-39.145.991-0 SSP/SP, 
CPF n.º 510.781.126-49, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, residentes e domici-
liados em Jacareí/SP, na Rua Princesa Heleonora, n.º 42, Parque dos Príncipes, depositoram neste 
Cartório, sito na Av. Major José Izalino, 98, centro, Baependi/MG, projeto de loteamento aprovado 
e demais documentos exigidos pela legislação pertinente, com relação a propriedade localizada na 
extensão s Rua Idalina Pinto Ribeiro, Bairro Palmeiras, Baependi/MG, com a denominação de “Lo-
teamento Residencial Alto da Boa Vista”, composto de 25 lotes, divididos em 04 quadras, com área 
total de 10.856,91m2. Decorridos o prazo de 15 dias após a publicação deste edital, não havendo 
impugnação, será efetivado o registro na forma legal. Baependi, 16/04/2019. O Oficial,

Café orgânico premiado e servido na Copa 
de 2014 é resultado de trabalho feminino

No interior de Minas Ge-
rais um grupo de mulheres 
tem impulsionado a produ-
ção de café orgânico e o 
crescimento do número de 
agricultoras que gerenciam 
as próprias lavouras. No 
município de Poço Fundo, 
criaram o Café Orgânico 
Feminino com o objetivo 
de gerar renda e também 
romper com a tradição que 
mantinha o trabalho das 
agricultoras sem visibilidade 
e retorno financeiro.

A marca Café Orgânico 
Feminino é fruto do traba-
lho do grupo de Mulheres 
Organizadas Buscando a 
Independência (Mobi), que 
integra a Cooperativa de 
Agricultores Familiares de 
Poço Fundo e Região (Co-
opfam). A cooperativa tem 
500 produtores cooperados, 
sendo que cerca de 150 pro-
duzem orgânicos, a maioria 
mulheres.

O empreendimento, co-
ordenado por agricultoras 
familiares de Água Limpa, 
na zona rural de Poço Fun-
do, foi um dos 11 projetos 
brasileiros homenageados 
no concurso internacional 
Saberes e Sabores, no âm-
bito da campanha #Mulhe-
res Rurais, Mulheres com 
Direitos, de 2018.

O concurso teve como 
objetivo destacar o papel 
das mulheres rurais e reco-
nhecer os empreendimentos 
femininos que resgatam a 
importância da alimentação 
tradicional saudável e da 
proteção à biodiversidade.

Do início ao fim da ca-
deia produtiva, são elas que 
comandam o processo de 
gestão. Desde a semeadu-
ra, a colheita dos grãos até a 
comercialização do produto 
final, o toque feminino faz a 
diferença no cuidado e de-
dicação que o café orgânico 
exige em relação ao grão 
convencional.

O café feminino é produ-
zido de forma sustentável e 
agroecológica, sem uso de 
produtos químicos. Descrito 
como um café com baixo 
teor de acidez, é vendido 
de forma torrada ou in na-
tura com os selos federais 
da agricultura familiar e de 
produto orgânico.

Poço Fundo tem cerca 
de 16 mil habitantes e se 
destaca na produção de 
café no estado. Segundo 

dados preliminares do Cen-
so Agropecuário de 2017 do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o 
município tem mais de 1970 
estabelecimentos agropecu-
ários, sendo que 82% deles 
plantam café.

Apesar do protagonismo 
feminino na região, apenas 
8,7% dos empreendimentos 
rurais de Poço Fundo estão no 
nome de mulheres. Em 2006, 
quando começou o trabalho 
do MOBI, cerca de 7,8% dos 
empreendimentos identifica-
dos pelo IBGE na cidade eram 
comandados por elas.

O percentual mais re-
cente quase coincide com 
os estabelecimentos que 
fazem adubação orgânica 
na região: 9,63%. O índice 
sugere uma relação entre 
o trabalho das agricultoras 
familiares e o avanço da pro-
dução orgânica na região.

Além do café orgânico, 
as mulheres confeccionam 
artesanato com subprodu-
tos do café, como a palha 
e a borra, e ainda cultivam 
rosas orgânicas. O grupo 
também promove ativida-
des de conscientização 
sobre a preservação da 
biodiversidade, da conser-
vação do solo, da água e 
de animais silvestres.

Autonomia
Cada cafeicultora é res-

ponsável por sua propriedade, 
pela lavoura, colheita e pós-
colheita. Uma realidade bem 
diferente da que elas eram 
submetidas há algum tempo.

A cafeicultora e artesã, 
Dayany de Assis, relata que 
as mulheres do município 
sempre foram envolvidas na 
produção de café, algumas 
desde criança. Mas, todo o 
processo de negociação e de 
venda do produto final ficava 
por conta dos maridos.

“Antes, as mulheres fica-
vam mais na parte de mão 
de obra. Quando fui para o 
grupo, em 2014, já vi todo 
o envolvimento da mulher, 
como tomavam conta da-
quilo que era delas, com 
conta no banco, recebiam 
e tinham produção de café 
orgânico”, conta Dayany 
de Assis, que atualmente 
coordena o grupo.

Depois de fazer um cur-
so de quatro meses com as 
mulheres do MOBI, Dayany 
se encantou e decidiu aderir 

Cafeicultoras do sul de Minas se mobilizam para aumentar sua participação na gestão das 
lavouras e aproveitam subprodutos par fazer peças de artesanato

ao movimento. Hoje, aos 30 
anos e mãe de dois filhos, 
tem uma lavoura própria de 
café orgânico e se tornou 
uma das conselheiras fis-
cais da Cooperativa.

“A lavoura hoje é tão 
bonita, que eu larguei a 
convencional e fui me dedi-
car só ao orgânico. É uma 
agricultura familiar. Na mão 
de obra, o marido ajuda 
um pouco também, mas as 
decisões, a gestão da minha 
lavoura é tudo eu quem 
faço”, explica.

Solidariedade
Os frutos do associati-

vismo feminino vão além da 
geração de renda e da auto-
nomia financeira. Empatia e 
criatividade marcam o traba-
lho das mulheres no campo, 
que descobrem na aliança 
uma forma de superar desi-
gualdades arraigadas pelo 
preconceito.

O grupo ainda atua para 
motivar e resgatar a autoes-
tima das trabalhadoras, que 
volta e meia ouvem comen-
tários nada amistosos de 
produtores pelo fato delas 
não se identificarem com o 
esterótipo de agricultores: 
como andar sempre de boti-
na e com terra nas unhas. E 
também por se distinguirem 
ao levar uma vida social fora 
da lavoura e do ambiente 
doméstico.

Entre elas, a solidarie-
dade faz a diferença para 
compreender os desafios 
comuns impostos pela tripla 
jornada com o serviço do-
méstico, o trabalho no cam-
po e o ativismo da cidade.

“A mulher sai cedo, tem 
que deixar a casa arrumada, 
o almoço pronto, pôr os filhos 
pra ir pra escola. A gente vê a 
dificuldade das mulheres pra 
participar tanto da reunião 
quanto da assembleia, porque 
ela tem que estar com serviço 
de casa pronto, tem que ir em-
bora da reunião pra fazer janta 
para o marido”, relata.

Para facilitar a vida das 
cooperadas que têm filhos 
pequenos, o grupo criou uma 
brinquedoteca no salão onde 
elas costumam se reunir. 
Outra medida para estimular 
o engajamento feminino é a 
carona solidária.

“Tem propriedades que 
estão a quatro quilômetros, 
mas tem propriedade que 
está a 18 quilômetros de 

onde a gente reúne. Quando 
eu entrei no grupo, só tinha 
uma mulher que dirigia, 
hoje, tem mais três que en-
traram na autoescola”.

Conquistas
O grupo já foi premiado 

em concursos de cafés 
especiais e tem circulado 
por propriedades de outras 
regiões do Brasil em busca 
de mais aprendizado e troca 
de experiências.

Em 2014, o café femi-
nino foi escolhido para ser 
servido durante a Copa do 
Mundo sediada no Brasil. A 
participação rendeu visibili-
dade às cafeicultoras, que 
receberam a visita e doação 
de produtores estrangeiros. 
E no ano passado, o grupo 
ganhou menção honrosa no 
concurso #Mulheres Rurais, 
Mulheres com Direitos, en-
tre outras conquistas.

“O café na Copa foi 
um sucesso, a menção 
honrosa também. A gente 
ficou muito feliz e todo 
mundo está mais motivado, 
porque vê que o trabalho 
está sendo reconhecido”, 
comemora Dayany.

As sementes também 
estão sendo deixadas para 
as crianças e jovens. Aos 
sete anos, a filha de Dayany 
já demonstra consciência 
ambiental e preocupação 
com os recursos naturais. A 
cafeicultora também come-
mora o impacto positivo na 
qualidade do solo e o enga-
jamento do marido que está 
convertendo a lavoura con-
vencional para orgânica.

“A saúde da família me-
lhorou, a saúde do solo 
também melhorou demais. 
Se você ver a vida que tem 
o solo orgânico, é totalmente 
diferente do café convencio-
nal. A natureza responde 
muito melhor a tudo o que 
você coloca na planta”.

A coordenadora do gru-
po lista outras vantagens da 
produção orgânica, como a 
promoção de vínculo entre 
diferentes produtores, além 
do maior ganho financeiro.

“ Os produtores conven-
cionais aqui do município e 
região não têm o hábito de 
trocar experiências e no or-
gânico isso é muito intenso. 
Então, a gente viaja bas-
tante para conhecer outras 
pessoas e propriedades. E, 
financeiramente, apesar de 

o café orgânico dar mais 
mão de obra para produzir, 
porque ele não tem uma for-
mula pronta para tudo como 
o convencional, ele é um 
café que vende melhor”.

Em 2018, o grupo de 
mulheres produziu 600 
sacas de café. Uma parte 
da produção segue para 
torrefação pela cooperati-
va, que vende o produto e 
destina 10% do valor ad-
quirido para o movimento 
feminino. O valor é usado 
pelas cafeicultoras em 
projetos sociais, compra de 
insumos, entre outros.

A meta agora é atrair ou-
tras mulheres da cooperativa 
que ainda não produzem 
orgânicos para ampliar a 
produção livre de defensivos 
químicos, além de reforçar 
o movimento feminino pela 
sustentabilidade. O grupo so-
nha em ver outras mulheres 
reconhecendo e valorizando 
a identidade como artesãs e 
produtoras rurais.

Campanha 2019
A quarta edição da cam-

panha #Mulheres Rurais, 
Mulheres com Direitos tem 
como tema “Pensar em 
igualdade, construir com 
inteligência, inovar para mu-
dar”. O eixo condutor da 
iniciativa é a importância 
de visibilizar os direitos das 
mulheres rurais em todos os 
níveis, desde as garantias in-
dividuais até coletivas, além 
das metas estabelecidas no 
âmbito dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável.

A campanha é organi-
zada pela FAO em parceria 
com a ONU Mulheres, a 
Secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, a 
Comissão sobre Agricultura 
Familiar do Mercosul e a 
Direção-Geral do Desenvol-
vimento Rural do Ministério 
da Pecuária, Agricultura e 
Pesca do Uruguai.

A mobilização deste ano 
ocorrerá até o mês de de-
zembro. Para esclarecimen-
tos de dúvidas, é possível 
entrar em contato com a 
coordenação da campanha 
pelo e-mail: mulheresru-
rais.saf@agricultura.gov.
br ou pelo telefone: (61) 
3218.2886

Para mais Informações: 
imprensa@agricultura.gov.br

Foto: FSC Brasil



Correio do Papagaio  ::  Pág 3Quinta-feira, 18 de Abril de 2019
São Lourenço e região

Páscoa: uma        
experiência a ser vivida

Grupo Unis se reúne 
com imprensa de 

São Lourenço
Press Day aconteceu na segunda-feira e agradou os participantes

Depois das cinzas, são qua-
renta dias cumprindo a promes-
sa! Domingo de ramos vem com 
alegria! Neste dia minha avó 
sempre me intrigou, enquanto 
todos estávamos com galhos de 
coqueiros verdes, vovó trazia 
um maço de ervas mimosas, 
manjericões e rosas de jardim 
- hoje penso que devia ser a 
meiguice! Ovos de chocolate, 
coelhos poedeiros botam no 
jardim. Na minha casa não era 
no jardim que os coelhos apare-
ciam, mas debaixo da cama. Já 
para os meus sobrinhos, uma 
empolgante caçada de ovos no 
quintal coroam o domingo da 
ressurreição. Bananeiras são 
tocas excelentes para coelhos 
pascais. Coisas boas de se 
lembrar! 

Eu sempre tenho dito que 
saber as origens das coisas 
nos ajuda a compreender, são 
as histórias que ampliam nos-
sa visão. Eu quando fui contar 
a história do coelho para as 
crianças imaginei bem assim: 
um inverno todo em neve, um 
coelho branquinho camuflado, 
ninguém podia vê-lo, mas daí 
a neve vai derretendo e não só 
um coelho, mas milhares de 
coelhinhos, não mais invisíveis, 
começam a aparecer e enfeitam 
a primavera. Pois é! Conta a 
tradição, a páscoa pode ser 
uma celebração muito mais 
antiga do que se pensa.

Lá para as bandas da Euro-
pa os povos nórdicos no equi-
nócio de primavera comemo-
ravam a passagem do inverno 
para a primavera. Ofereciam 
flores e ovos coloridos, à deusa 
Ostara, ou Esther, simbolizando 
a alegria da nova vida. A deusa 
representa o aspecto mais jo-
vial da grande mãe, o estágio 
do nascimento no ciclo da vida. 
Junto de Ostara associavam a 
lebre, coelhos, como símbolos 
de fertilidade. Os coelhos muito 
se procriam, são muito férteis, 
ninhadas, mais ninhadas. Daí 
coelhos e ovos se reuniram. A 
tradição de ofertar e presentear 
ovos pintados se expalhou, é 
bom presságio e dizem que 
até na china se pintavam ovos. 
Os franceses com a fabulosa 
culinária pintavam as cascas 
e preenchiam os ovos com 
chocolate. Daí coelhos, ovos e 
chocolate!

Os israelitas também come-
moravam a páscoa, celebravam 
a libertação de certos males, de 
pragas e doenças. Bem no dia 
próximo à chamada páscoa, os 
israelitas também comemora-
vam a passagem pelo mar ver-
melho e a libertação do jugo do 
Egito. Eles fugiram e não houve 
tempo para fermentar o pão. 
Daí em memória à liberdade 
comia-se o pão sem fermento, 
o pão ázimo. Diz-se que Jesus 
foi a Jerusalém na intenção de 
comer a páscoa, onde se par-
tiam um pão em celebração da 
vida e da libertação. E Jesus 
trouxe novas compreensões, a 
transcendência para a luz. 

A páscoa hoje comemo-
rada por nossa sociedade é 
um encontro de muitos destes 
símbolos e costumes. Alguns 
dizem que a páscoa está gra-
vada no inconsciente coletivo. 

Bom...avaliando as confluên-
cias simbólicas, realmente, faz 
todo o sentido. A minha fixa 
caiu. Arrisco dizer, estes sím-
bolos pascais são um convite, 
lembranças, impulsos para o 
despertar de uma necessidade 
ontológica de ascensão. A fixa 
caiu para mim, a páscoa é uma 
necessidade universal. Uma 
necessidade do ser: a necessi-
dade de cada ser traçar o seu 
próprio caminho de ascensão. 

E transcender, fazer a pas-
sagem. A páscoa que em he-
breu é “peschad”; “paskha”, 
em grego é “pache”, em latim 
significa exatamente “passa-
gem”. Sair de um patamar e ir 
a outro mais elevado, ascender, 
transpor barreiras materiais, da 
mente, dos sentimentos, trazer 
a luz. Nesta Páscoa nunca res-
soou tão forte para mim esta 
oração, que é hindu, a oração 
hindu pela paz: “leva-nos do 
irreal para o real, da escuri-
dão para a luz, da morte para 
a imortalidade, shanti(paz), 
shanti(paz), shanti(paz) a to-
dos”. Isso é Páscoa. É poder 
dizer como Jesus disse: meu 
reino não é deste mundo, o rei-
no de paz está no meio de nós 
e que a paz esteja convosco. É 
a relação com o que está além, 
o divino, o criador, com o que 
está dentro, nossos instintos, 
nossos desejos, sentimentos, 
pensamentos. Como vivemos a 
páscoa em nossas atitudes? 

Contemplando os mistérios 
do Cristo Jesus essa compre-
ensão se abriu para mim! Cada 
um de nós precisa viver a sua 
própria páscoa. Passar da es-
curidão à luz, do medo ao amor. 
Em Jerusalém, foi do medo de 
perder o reinado, o domínio, o 
poder que certos homens não 
enxergaram a verdade e a mul-
tidão preferiu Barrabás! Quem 
não tem coragem de enfrentar 
a própria escuridão é dominado 
por ela. É por isso que preci-
samos acender a luz, para ser 
livres, iluminar nossas atitudes, 
ser luz onde quer que seja, in-
dependente das circunstâncias, 
favoráveis ou não. E não foram 
nada favoráveis para Jesus! E 
mesmo assim ele conseguiu ser 
luz. Isso é amor, isso é Páscoa. 
Páscoa é abandonar o velho 
homem com seus preconceitos, 
seus julgamentos, suas cren-
ças, limitações, sentimentos e 
medíocridade. E estar em paz 
com a consciência diante da 
verdade! Estar aberto para se 
unir e se entregar ao divino. 
Páscoa é confiança, é entrega! 
É uma experiência a ser vivida 
por cada um de nós, inexora-
velmente! Feliz Páscoa!

Ana Terra Oliveira é mora-
dora de São Lourenço, Psicó-
loga, Escritora e Contadora 
de Histórias. 

Jornalistas de São Lourenço 
e região se reuniram na tarde 
da última segunda-feira, dia 15, 
para um bate-papo sobre a nova 
economia e a comunicação. É 
o Press Day, um evento orga-
nizado pelo Grupo Unis com o 
objetivo de reunir a imprensa do 
Sul de Minas para troca de ideias 
e debates atuais.

Estiveram presentes profis-
sionais da Revista Vitrine, Jor-
nal Correio do Papagaio, Canal 
Potência, Rádio Alternativa, O 
Popular.net e Rádio Mais FM. 
O bate papo foi conduzido pela 

Profa. Edna Aparecida Custódio, 
que é especialista em Metodolo-
gias Ativas e levou para sala a 
experiência vivida pelos alunos 
do Unis São Lourenço. “Nosso 
objetivo foi nos reunirmos para 
um tema atual e também para 
mostrarmos, de forma clara, aos 
formadores de opinião, como a 
nova economia trouxe mudanças 
também para o cenário educa-
cional e como o Grupo Unis tem 
se posicionado nessa era de 
disrupção e inovação”, relata o 
Diretor de Marketing do Grupo 
Unis, Prof. Me. Luciano Pires.

A primeira edição do Press 
Day no Circuito das Águas acon-
teceu nas dependências do Unis 
São Lourenço. O objetivo é que 
novas edições aconteçam no 
decorrer do ano.

Sobre o Unis: 
A Faculdade Victor Hugo 

agora faz parte do Grupo Unis, 
um dos maiores Grupos Edu-
cacionais de Minas Gerais, que 
também está presente em Vargi-
nha, Três Pontas, Pouso Alegre 
e Cataguases com educação 
básica, cursos pré-vestibular, 

Ensino Superior, Pós-Graduação 
e Extensão.

Outros grandes diferenciais 
que o Unis leva para São Lou-
renço e região são as novas 
Metodologias de ensino e bene-
fícios aos alunos via plataforma 
Google For Education, e também 
a possibilidade de viver experi-
ências internacionais durante 
a graduação. Com mais de 26 
convênios assinados com Insti-
tuições de Ensino das Américas, 
Europa e África, o Grupo Unis 
vive a realidade do Processo de 
Internacionalização. 

Imprensa de São Lourenço foi convidada pela Faculdade para um encontro especial

Foto: Unis

São Lourenço recebe 
mais uma edição do 
“Quem Ama Cuida” 
Em mais uma edição, projeto levará muita alegria para 

o bairro Santa Mônica II, no dia 28 de abril
São Lourenço receberá mais 

uma edição do Projeto ”Quem 
Ama Cuida“. O projeto é realiza-
do uma vez por mês, e em cada 
edição, um bairro diferente é 
contemplado. 

Dessa vez será na Praça 
Luiz Engenheiro, do Bairro San-
ta Mônica II, no dia 28 de abril 
(domingo).

O evento já aconteceu em 
outros bairros e é promovido 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Social em parceria com 
as demais Secretarias, empre-
sas, entidades, apoiadores e 
voluntários.

A proposta é realizar um 
grande encontro com a popu-
lação, envolvendo crianças, 
jovens, adultos e idosos através 
de oficinas educativas, serviços 
e entretenimento.

Segundo a prefeita Célia 
Cavalcanti o “Quem Ama Cuida” 
leva ainda mais alegria para os 
bairros, e é uma forma de inte-
gração de todas as secretarias 
do município com a população.

“A prefeitura tem que ter 
contato direto com a população, 
não podemos ficar isolados. Te-
mos que ir e oferecer um social, 
oferecer lazer, cultura e alegria 
para todos. A cada edição mais 
parceiros voluntários entram com 

a gente no projeto, e isso é muito 
bom. Esse é um evento organi-
zado em conjunto com todas as 
secretarias, todos trabalhando 
integralmente e quem ganha 
mais com isso é a população”, 
ressalta a prefeita.

Na programação terá a pre-
sença do Grupo Crer-Ser, Grupo 
Viver e do CRAS e CREAS. Terá 
corte de cabelos e manicure 
gratuitos pelo Sine. O Procon es-
tará presente para atendimentos 
aos consumidores. O Núcleo da 
Saúde também estará no evento 
e irá oferecer vacinação contra 
gripe, exames rápidos, testes de 
infecções sexualmente transmis-
síveis (IST’s), além de combate 
ao Aedes Aegypti.  

O público poderá assistir e 
participar de Dança Circular, 
Banda da Apae e Show de ta-
lentos. Além de várias outras 
atividades.

Para as crianças também terá 
brinquedos para se divertirem, 
além de distribuição de pipocas, 
algodão doce e brindes. 

Quem quiser colaborar para 
o crescimento desta campanha 
que fique à vontade para ajudar, 
através de oficinas, ações edu-
cativas, saúde, voluntariado, etc. 
Para mais informações o contato 
é (35) 3339-2782.

a
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Um homem foi na feira e comprou um papagaio 
para deixar no quintal, mas toda vez que ele 

saia pra trabalhar o papagaio gritava:
- Corno, corno, corno!

Mas logo ele percebeu que quando sua mulher 
passava ele ficava de bico calado. Então em 
um sábado ele saiu vestido de mulher, e o pa-
pagaio não falou nada, o homem se achando 

experto, pergunta:
- Não vai falar nada não?
E o papagaio responde:

- Além de corno é viado também!

Governo não prevê 
concursos nem 

reajuste salarial 
para servidores 

em 2020

A proposta de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2020, apresenta-
da hoje (15) pelo Ministério 
da Economia, não prevê 
concursos não autorizados 
nem reajustes novos para 
servidores.

A única exceção, segun-
do o secretário especial de 
Fazenda, Waldery Rodri-
gues, é a reestruturação 
das carreiras dos militares, 
que terá impacto previsto 
de R$ 86,85 bilhões nos 
próximos dez anos.

“Não temos ajuste de 
carreiras. O que está con-
templado é a reestrutura-
ção da carreira dos mili-
tares”, disse Rodrigues. 
Ele, no entanto, disse que 
os militares tiveram uma 
contrapartida, que foi a 
reforma da Previdência da 
categoria, que gerará eco-

nomia de R$ 97,3 bilhões 
também em 10 anos.

O secretário de Orça-
mento Federal do Ministé-
rio da Economia, George 
Soares, esclareceu que a 
LDO apenas prevê a pos-
sibilidade de reestruturação 
das carreiras militares e 
que caberá ao Orçamento 
de 2020, a ser votado pelo 
Congresso no segundo 
semestre, decidir de onde 
virão os recursos.

Soares acrescentou 
que apenas os concursos 
autorizados em anos ante-
riores e os reajustes fruto 
de acordos antigos foram 
pagos em 2019. Neste 
ano, o governo pagou a 
última parcela do reajuste 
de diversas carreiras do 
Executivo federal, aprova-
do em 2016.

Fonte: Exame

A única exceção é a reestruturação 
das carreiras dos militares, que terá 

impacto previsto de R$ 86,85
 bilhões nos próximos dez anos

Curta-metragem 
é filmado em São 

Lourenço 

São Lourenço é conhe-
cido por suas belezas e seu 
potencial turístico. Mas agora 
também entrará para o ramo 
do cinema. Isso porque a 
cidade foi o palco para a gra-
vação do curta-metragem “As 
Inventariantes”, do cineasta e 
diretor Nei Francisco, de Belo 
Horizonte. 

No elenco nomes conheci-
dos no meio artístico e em nos-
sa região. Zé Pedro Baroni, da 
CIA Baroni de São Lourenço, 
além das atrizes Marina Azze 
(no papel de Bárbara), Maria 
Brasil e Nicoli Poeta que são 
de Varginha. 

Nei dirige a obra e conta 
como chegou até os atores sul 
mineiros: “A parceria construída 
no decorrer da pré-produção foi 
o diferencial. Tive a felicidade 
de conhecer o ator Zé Pedro 
Baroni, no Festival de Cinema 
de Fama, trocamos contato e 
um mês depois já estávamos 
conversando sobre “As Inven-
tariantes”. Ele trouxe a Marina 
Azze, que realizou a seleção 
de elenco, e fechamos com a 
Maria Brasil. A sinergia foi ime-
diata. Eu encontrei verdadeiros 
artistas, profissionais, pessoas 
humildes, mas com uma garra 
muito grande para realizar. Eles 
não foram só atores, assumi-
ram a produção, direção de 
arte, maquiagem, cabelo, figu-
rino... Somaram suas experiên-
cias na produção desse curta. 
Um grande trabalho coletivo. 
Filmamos em São Lourenço, 
sendo todos da equipe de ou-
tras cidades, no final tornou-se 
uma grande confraternização 
cinematográfica. Acho que o 
fato de estarmos confinados na 
própria locação de filmagem, 
durante quatro dias, fez com 
que ficássemos mais próximos 
e focados. Maravilhoso foi esse 
set, me tornei um grande fã 
desses artistas do Sul de Minas 
que não medem esforços para 
fazer, acontecer. Ansioso já por 
novos trabalhos com eles. Por 
hora, vida longa “As Inventa-
riantes”, ressalta o cineasta.

A história de baseia numa 
busca insólita de três perso-
nagens.  Zé Pedro dá vida 
ao personagem Juliano, que 
encontra-se em estado termi-
nal com intensa fragilidade. 

Filme do diretor Nei Francisco conta com a 
participação de ator são lourenciano

Impossibilitado de falar seus 
olhos clamam por socorro. 
Sofia (Maria Brasil) sua filha 
e Bárbara (Marina Azze) sua 
esposa, cada qual com sua 
peculiar caracterização ame-
açadora. São duas mulheres 
sem vida, decadentes, que 
irradiam a ira de uma vingan-
ça. Sofia chega a deliciar-se 
com o sofrimento de Juliano. 
Bárbara sofre. Como acabar 
com esse sofrimento estando 
com arma nas mãos? 

Para Baroni, a experiência 
foi ainda mais desafiante “Dar 
a vida a Juliano foi um grande 
desafio, ele se comunica pelo 
silêncio, através do olhar, 
da expressão e reage às 
situações sem fazer o uso de 
palavras. Foi feito um estudo 
sistemático sobre a cons-
trução da personagem pelo 
prisma do posicionamento 
corporal, onde o corpo trouxe 
a essência que interferiu na 
interpretação. Dividi o set com 
duas grandes atrizes, Marina 
Azze e Maria Brasil, que fize-
ram um trabalho impecável.”

Zé Pedro Baroni também 
assina a direção de arte do 
filme, e relata que buscou o 
minimalismo para compor os 
cenários tão frios e fortes. 
“Pouca informação de objetos 
cênicos, mobílias em tons ter-
rosos e esverdeados, trouxe a 

composição cênica um clima 
de sofrimento que precisáva-
mos”, comenta Baroni. 

“Foi muito difícil viver a 
Bárbara, uma mulher sofrida, 
que manipulada pela filha 
acaba acreditando que a arma 
resolverá o sofrimento da famí-
lia. É incrível poder falarmos 
sobre como a presença de 
uma arma em casa pode dila-
cerar um lar, neste momento 
em que o país vive essa crise 
ideológica. Dor, mágoas e 
armas realmente não combi-
nam. É preciso repensar. Nos-
sas crianças estão brincando 
com fogo. Com armas de fogo. 
É preciso discutir mais, alertar 
mais, sobre os ricos que cor-
remos. As Inventariantes é um 
filme forte, com uma fotografia 
linda e texto denso. Chega pra 
nos provocar em ótima hora”, 
diz Marina Azze. 

Maria Brasil tem apenas 
11 anos e brilhou no papel 
de Sofia. “Pra mim foi uma 
surpresa. Fiz teste ao lado de 
atrizes consagradas e mais 
velhas do que, não imaginava 
que passaria no teste, mas eu 
queria fazer a Sofia. É uma 
personagem muito diferente 
de tudo que já fiz. Um desafio. 
Eu precisava ter coragem para 
dar vida as pirações dela. Foi 
muito divertido”, conta a atriz 
mirim.


