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  Com o intuito de promover a 
integração da região com sua 
culinária peculiar, queijo, o café 
especial, o azeite e a cachaça 
artesanal de 25 municípios da 
região da Serra da Mantiquei-
ra, os organizadores esperam 
reunir cerca de 5 mil pessoas 
entre empresários, estudantes, 
turistas, exportadores e impor-
tadores.
  O evento com entrada gratuita, 
acontecerá entre os dias 27 e 
29 de maio, comemorando o 
Dia Nacional do Café, celebra-
do no dia 24 de maio. Serão 
aproximadamente 700 metros 
quadrados com 20 estandes, 
shows musicais, palestras, 
quiosques, praça de alimenta-
ção, degustação e exposição 
de artesanato.
   Além destes atrativos, no dia 
29 das 08H ás 17H acontecerá 
o Encontro de Carros Antigos 
que reuni top clássicos, Fuscas, 
Jipes, Baja, Hot Rod, Air Coo-
led, Motos Antigas, Bicicletas 
Antigas, mercado de Pulgas, 
Miniaturas e uma expocição 
da maior coleçãp de rótulos 
de cachaça reconhecida pelo 
Ranking Brasil e exposição de 
fotos  “Café com fotografia” dos 

  Entre os Terapeutas Holísti-
cos que estarão presentes na 
FEIRA DA TERRA - AIURUO-
CA, Thais Pace é presença 
confirmada .  Na Feira, Thais 
oferecerá orgonites e leitura de 
Runas.
  Um orgonite ajuda a filtrar 
energias como sinais de Wi-
Fi, ondas de micro-ondas, de 
celulares, TV, computadores 
etc, trata-se de um aparato feito 
com resina, metal, fio de cobre, 
cristal e pedras variadas.
  As runas são ótimas conselhei-
ras para entendermos que tipo 
de caminho pode ser a melhor 
opção, também nos mostra 
como estamos lidando com 
nossa vida e onde isso pode 
nos levar como consequência 
ou tendência.
Também estarão presentes, os 
terapeutas holísticos:
-Adriana Soares da Silva – Mas-
sagem terapêutica @dri_soa-
ressilva
-Aline Rodrigues - Oráculo 
Senhora da Visão Sagrada: 

1º Festival do Café Especial 
com Arte de Dom Viçoso-MG

Feira da Terra em Aiuruoca  
Edição de outono

alunos da Rede Pública Munici-
pal de Dom Viçoso.
  Na musica o evento oferece 
um Sarau com Miltinho Batera, 
Auyra e Gustavo com partici-
pação de poetas locais, apre-
sentação do Studeo de Dança 
Denise Fonseca,  showns com 
Binho e Cleovani, Pedro Delfim, 
Orquestra de Allegratto com 
sertanejo, erudita e classica, 
Riva e Batista, e Gustavo Cor-
rêa. 
   O Festival possui parceria 
com o IF-Sul de Minas, Emater-
MG, IMA, Epamig, Senar-MG, 
Sebrae e Seapa para atender 
com mais efetividade as ne-
cessidades de crescimento 
dos produtores, que juntos 
com associações comunitá-
rias, estudantes e profissionais 
das ciências agrárias, terão a 
oportunidade de interagir com 
diferentes grupos e trocar ex-
periências.
  Encerrando o evento no dia 
29 com uma Missa celebrada 
em Ação de Graças na Matriz 
local.
  O Festival do Café Especial é 
idealizado por William Eventos 
e realizado pela Prefeitura Mu-
nicipal de Dom Viçoso.

Aconselhamento para Mulheres 
@escoladivinafeminina
-Beto Mancini - Mahalilah: um 
jogo de autoconhecimento @
betomancini
-Luiz Felipe - Terapia corporal 
holística - Terapia transpessoal, 
Luiz atende presencialmente 
em Aiuruoca, à domicílio e 
também on line. Na feira ele irá 
oferecer as seguintes terapias:
- Massagem terapêutica (maca 
e chão), Tarô, Toque energético 
na cadeira, Maitri Light (cura 
com as mãos), @luizfelipes.
ramos.
-Maristela Bazili - Quick Massa-
ge @maristelabazili
 Thais Pace - Leitura de Runas 
@elementhais.
  “Nós, Feirantes da Terra, 
usaremos máscaras durante o 
evento. Pedimos aos Visitantes 
e suas Crianças que usem tam-
bém. Dessa forma, podemos 
combater o aumento de casos 
de Covid. Cuidar do Planeta é 
cuidar de todos nós!” (Maria 
Rita) @mariaritazahra.
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Você pergunta: algumas 
vezes a Bíblia fala sobre 
sacrifícios de aroma agra-
dável a Deus ou também 
de sacrifícios de aroma su-
ave a Deus. O que vem a 
ser esse aroma que agrada 
a Deus em um sacrifício? 
Pode me ajudar a entender 
melhor esse tema?

 
(1) Quando Deus esta-

beleceu os rituais sacrifi-
ciais no Velho Testamento, 
Ele deu diversas regras de 
como esses sacrifícios de 
animais e também ofertas, 
deveriam ser trazidas ao 
tabernáculo e depois ao 
templo.

Uma das regras mais 
gerais era que os sacri-
fícios de animais fossem 
queimados. Para isso 
existiam muitas regras, 
dependendo do tipo de 
sacrifício.

Porém, sempre alguma 
parte do animal era quei-
mada ou mesmo todo o 
animal em alguns casos:

“Assim, queimarás todo 
o carneiro sobre o altar; 
é holocausto para o SE-
NHOR, de aroma agradá-
vel, oferta queimada ao 
SENHOR” (Êxodo 29:18)

(2) O que chama a aten-
ção é que junto dessas re-
gras aparece quase sem-
pre a expressão “aroma 
agradável”, que seria um 
dos resultados de fazer 
o sacrifício como Deus 
desejava:

“Porém as entranhas 
e as pernas, o sacerdote 
as lavará com água; e 
queimará tudo isso sobre 
o altar; é holocausto, ofer-
ta queimada, de aroma 
agradável ao SENHOR” 
(Levítico 1:9)

(3) Algum erram quando 
pensam que esse cheiro 
agradável citado nos ver-
sículos teria alguma coisa 
a ver com Deus sentir o 
cheiro dos sacrifícios, algo 
literal. Mas não é bem 
isso.

Essa é uma expressão 
“antropomórfica”, que sig-
nifica que coisas relaciona-
das a Deus são descritas 
na Bíblia de forma huma-
na (por exemplo, Deus é 
descrito se arrependendo, 
tendo olhos, nariz, boca, 
sendo como uma mãe, 
etc.), com o objetivo de 
nos fazer compreender 
melhor coisas a respeito 
de Deus!

Sendo assim, essa ex-
pressão sobre os sacrifí-
cios de aroma agradável 
significa que o sacrifício 
realizado corretamente, 
como Deus manda, chega 
até Ele de forma que O 
agrada profundamente!

(4) Mas por que o autor 
bíblico usa a palavra “aro-
ma”? Isso tem a ver com 
o que acontece quando a 

carne dos sacrifícios entra 
em contato com o fogo.

Você já deve ter sentido 
o cheiro de uma carne na 
churrasqueira, certo? É um 
cheiro bastante agradável, 
que desperta em nós fome 
e desejo de se alimentar. 
Essa carne no fogo nos 
aguça o olfato de forma 
bem profunda.

Essa é a ideia da ex-
pressão aroma agradável. 
Quando o sacrifício era 
feito da forma correta, exa-
lava um cheiro delicioso! 
Obedecer a Deus é algo 
delicioso, essa obediên-
cia chega até Deus como 
algo extremamente bom e 
positivo!

As pessoas que ali leva-
vam seus sacrifícios iriam 
sentir o cheiro que subia 
do altar. E esse cheiro sim-
bolizava que Deus estava 
se agradando quando a 
pessoa era obediente e 
fazia as coisas conforme 
o Senhor queria.

Existe aroma agradável 
no Novo Testamento?

(5) Será que na atua-
lidade, já que não temos 
mais sacrifícios de ani-
mais, ainda existem sacrifí-
cios de aroma agradável a 
Deus? A resposta é sim!

Paulo traz esse con-
ceito com profundidade, 
ensinando que a entrega 
de Cristo, quando se deu 
em nosso lugar na cruz, 
teve esse mesmo “aroma 
suave” diante de Deus:

“e andai em amor, como 
também Cristo nos amou 
e se entregou a si mesmo 
por nós, como oferta e sa-
crifício a Deus, em aroma 
suave” (Efésios 5:2).

Sendo assim, temos 
aqui o conceito de agra-
dar a Deus como sendo 
algo que tem um “aroma” 
que alegra o coração de 
Deus. Quando andamos 
em amor, assim como 
Cristo, agradamos a Deus 
profundamente!

(6) Paulo usou também 
essa figura quando rece-
beu cuidados dos irmãos, 
que muito o amaram e 
ajudaram em seu sustento 
na obra de Deus. Ao des-
crever isso, ele declarou:

“Recebi tudo e tenho 
abundância; estou supri-
do, desde que Epafrodito 
me passou às mãos o que 
me veio de vossa parte 
como aroma suave, como 
sacrifício aceitável e apra-
zível a Deus” (Filipenses 
4:18).

Note que o apóstolo 
considera o exercício do 
amor dos irmãos como 
algo que Deus recebe 
com alegria! Esse é o tipo 
de sacrifício que agrada 
a Deus, fazermos Sua 
vontade na prática, de 
verdade, com amor!

O que significa sacrifício de 
“Aroma agradável a Deus?”

Postado por Presbítero André Sanchez

Peregrinos andam 50 km para chegar até 
novo Santuário de Santa Rita de Cássia

Peregrinação, substantivo 
feminino, ato de peregrinar, 
jornada a lugares santos ou 
de devoção. O termo apa-
rece na primeira metade do 
século XIII, para denominar 
os cristãos que viajavam a 
Roma ou à Terra Santa (onde 
atualmente se encontra o Es-
tado de Israel e os Territórios 
Palestinos) para visitar os 
lugares sagrados, às vezes 
como castigo autoimposto 
com o objetivo de pagar de-
terminados pecados e outras 
vezes para cumprir penas ca-
nônicas. Uma peregrinação é 
uma jornada realizada por um 
devoto de uma dada religião a 
um lugar considerado sagrado 
por essa mesma religião.
  O ato de peregrinar e as pe-
regrinações ocorrem desde os 
tempos mais remotos, mesmo 
nos chamados tempos primiti-
vos em que predominavam os 
costumes ou ritos pagãos. 
  Para a inauguração do novo 
Santuário de Santa Rita de 
Cássia, um grupo de 400 
pessoas saiu dia 21 de maio, 
da cidade de Passos-MG, com 
destino ao novo Santuário. A 
distância entre as cidades é 
de 50 Km.
  “É bem difícil e muito compli-
cado. Faltando uns 20 km para 
chegar tive que parar e entrar 
no ônibus. São muitas as 
dores no corpo e nas pernas. 
Mas, estou muito feliz, foi mui-
to bom”, conta o entregado, 
Samuel Vilela de Souza.
Samuel com seus familia-

res
  A estudante de publicidade, 
Maria Fernanda Campos, que 
também é auxiliar de mídias 
sociais na Paróquia Senhor 
Bom Jesus dos Passos fez o 
percurso pela primeira vez e 
foi até o fim. “É muita emoção, 
uma energia diferente. Eu 
cheguei a pensar em desistir, 
mas senti a presença de Santa 
Rita comigo e não parei”.
  Esta também foi a primeira 
vez do publicitário Renato 
Macota. “É uma experiência 
única. Não imaginava que se-
ria tão especial. Já passei por 
muitos momentos espirituais, 
mas, esse foi diferente. Já 
quero que chegue o ano que 
vem para fazer de novo”.
  Maria Fernanda e Renato 
estão produzindo um docu-

mentário sobre a peregrinação 
de Passos que, neste ano, 
completa 13 anos de história. 
O material vai contar em deta-
lhes como acontece uma pe-
regrinação e, seus principais 
momentos. O documentário 
será exibido nas redes sociais 
da Paróquia Senhor Bom Je-
sus dos Passos e do Padre 
Sandro Henrique. “Estamos 
muito animados com esta 
produção. A peregrinação co-
meçou com 15 pessoas, hoje 
já estamos em 400”, contou o 
publicitário.

Inauguração do Novo 
Santuário de Santa Rita de 

Cássia
Dia 22dce maio foi o terceiro 
dia de comemoração do novo 
Santuário de Santa Rita de 
Cássia, o maior do mundo 
dedicado à Santa. O Santuário 
está localizado em Cássia, 
sudoeste de Minas Gerais. A 
cidade é conhecida por sua 
devoção àquela que foi esco-
lhida como sua padroeira. 
  Cássia tem na Itália, sua 
cidade-irmã. No dia 29 de de-
zembro de 1999, a prefeitura 
de Cascia, na Itália declarou 
a cidade italiana cidade-irmã 
de Cássia, no Brasil. Assim, 
a cidade brasileira de quase 
18 mil habitantes torna o 
principal centro de romarias e 
de devoção à Santa Rita em 
todo Brasil. 
  O primeiro ato de inaugura-
ção foi a benção do Centro 
Comercial, após a apresenta-
ção musical da banda Maestro 
Godofredo de Barros e da 
Fanfarra dos Veteranos. 
  Dia 21, o dia começou com 
Missa solene de Sagração 
do novo Santuário. “O novo 
Santuário marca a piedade e a 
religiosidade. Aqui é um lugar 
para as pessoas se alimenta-
rem do sacramento e busca-
rem a paz interior e a alegria. 
Tivemos a missa de sagração, 
uma missa de dedicação da 
igreja e a sagração do altar 
que é um lugar de respeito. 
Ouvimos as maravilhas que 
Deus faz em todo lugar”, de-
clara o bispo responsável pela 
Diocese de Guaxupé, bispo 
Dom José Lanza Neto.
  A Adoração ao Santíssimo 
Sacramento com benção so-
lene ocorreu 15h. Logo mais 
à noite, às 19h, teve a Missa 

com a benção dos voluntários. 
Para fechar o dia, Show Cató-
lico com Adriana Arydes.
Dia 22, comemorou-se o ani-
versário de Santa Rita de 
Cássia que ficou conhecida 
como a padroeira das causas 
impossíveis, a protetora das 
viúvas e a santa das rosas.
  A tradicional Missa das Rosas 
foi às 9h. A Missa das Rosas, 
tão presente na vida de Santa 
Rita é marcada pelo momento 
de sua entrada no convento 
e sua obediência amorosa. 
Quando lá dentro, sua madre 
superiora lhe concedeu a mis-
são de aguar um galho seco 
que ali foi plantado. Depois 
de então cumprir com essa 
missão, com a sua santidade, 
seu carinho e sua dedicação, 
aquele galho que não teria 
possibilidade de gerar vida, 
brota e dele nasce a rosa. 
A rosa representa todos os 
estágios da vida humana. 
“O caule representa a nossa 
caminhada, o caminho que fo-
mos chamados a fazer, aquele 
que Cristo nos anunciou. 
O caminho da verdade, da 
esperança e da vida. Os es-
pinhos estão ligados a todas 
as dificuldades e perturbações 
que toda pessoa é chamada 
a enfrentar no seu dia a dia; 
mas, sempre com esperança 
e resiliência. A rosa significa 
então chegar ao Cristo, onde, 
banhados por ELE, damos fru-
to e esse é um belo fruto que 
demonstra a beleza de Cristo 
emanada em nós. Tudo isso 
para que juntos, como irmãos 
e irmãs, possamos seguir o 
exemplo de Santa Rita e for-
marmos esse belo jardim do 
reino de Deus”, discorre Padre 
Matheus Jesus.
Solenidade 22 de maio
A Cerimônia oficial de doação 
do novo Santuário de Santa 
Rita de Cássia, para a diocese 
de Guaxupé, pelas mãos de 
seu idealizador, o empresário 
Paulo Flávio de Melo Carvalho 
foi ontem (22), às 11h. Outra 
missa ocorreu 15h e, às 18h, 
teve a procissão luminosa do 
santuário matriz em direção 
ao novo Santuário. A missa de 
encerramento foi às 19h.

Novo Santuário
O novo Santuário ocupa uma 
área de 180 mil metros qua-
drados, sendo 10.600 m2 de 

Cerca de 400 pessoas saíram de Passos com destino à Cássia para 
acompanhar as comemorações de inauguração

edificação. Abriga um Centro 
Comercial, a Casa para o Cle-
ro, um Velário e a réplica da 
casa de Santa Rita de Cássia. 
Com capacidade para até 5 
mil pessoas sentadas, 2 mil 
em pé, conta com sanitários, 
vestiários, fraldário, praça de 
alimentação, heliponto e esta-
cionamento para 200 ônibus e 
até mil carros.

História de Santa Rita de 
Cássia

Rita nasceu em 22 de maio 
de 1381, em Roccaporena, 
perto de Cássia, na Itália. Sua 
família era religiosa e ela que-
ria seguir esse caminho. Mas, 
como era costume da época, 
seus pais desejavam que ela 
se casasse, e ela, em obedi-
ência aos pais, recebeu como 
marido Paolo Ferdinando. No 
começo, ele parecia ser uma 
boa pessoa, mas, com o tem-
po, aquele homem passou a 
ser infiel e beber demais, além 
de arrumar muitas confusões 
com as pessoas.
Rita usou de sua fé e sempre 
rezou para sua conversão e 
ele, no fim, se tornou um bom 
homem. Porém, infelizmente, 
seu marido acabou assassi-
nado. Seus dois filhos, ainda 
jovens, acabaram seguindo 
os maus exemplos do pai e, 
com a sua morte, juraram 
vingança. Rita sabia que eles 
cometeriam um grande peca-
do, então, suplicou a Deus que 
os salvasse. Algum tempo de-
pois, os dois ficaram doentes 
e, antes que morressem, Rita 
os ajudou a se converterem, 
recebendo o perdão e a pie-
dade de Deus. Eles ouviram 
o conselho da mãe e conse-
guiram perdoar o assassino 
do pai e, assim, morreram em 
paz. Após esses fatos, Rita 
entrou em um convento, onde 
as superioras duvidavam de 
sua vocação por ela ter sido 
casada e ter tido filhos. Então, 
mandaram-na regar um peda-
ço de madeira seca do jardim 
por um ano. Ela obedeceu, 
sempre com fé e amor. E as-
sim, um milagre aconteceu: o 
galho se transformou em uma 
videira que dá uvas até hoje! 
Por isso, acredite sempre no 
poder dessa doce sofredora 
e conte com sua intercessão 
para ter ajuda com suas cau-
sas impossíveis.

Prefeitura de Andrelândia-MG
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 053/2022 – 
PREGÃO ELETRÔNICO  

009/2022

A Prefeitura de Andrelândia, por 
intermédio de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo Menor Preço por Item, em 
sessão pública eletrônica a 
partir das 08:31 horas (horário 
de Brasília-
DF) do 09/06/2022, através 
do site https://www.bll.org.br/, 
destinado  a Registro de Pre-
ços da escolha da proposta 
mais vantajosa para futura 
e eventual aquisição de mo-
biliário para atender a nova 
Creche Municipal, baseado no 
Plano de Ações Articuladas, 
em cumprimento à Resolução/
CD/FNDE N° 14/2012, e Ter-

mo de Compromisso PAR N° 
201600648.O Edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis 
no endereço citado abaixo ou 
nos sites https://www.bll.org.br/ 
e também pelo site www.andre-
landia.mg.gov.br. Andrelândia, 
26/05/2022. Gabriela Procopio 
– Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 070/2022 – PRE-
GÃO PRESENCIAL 027/2022

 Registros de Preço para futuras 
e eventuais contratações de 
microempresas, empresas de 
pequeno porte e equiparadas 
para fornecimento de materiais 
de limpeza e lavanderia para 
atender o Hospital Municipal. 
Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 09/06/2022, com iní-
cio às13:00 horas. Informações 
e-mail licitacao2@andrelandia.
mg.gov.br ou

Tel.: (035) 3325-1432. Prego-
eira: Gabriela Gaspar Proco-
pio. 26/05/2022, Andrelândia 
– MG.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 077/2022, Pre-
gão Presencial nº 028/2022 

Registro de Preços para futuras 
e eventuais contratações de 

empresas para aquisição de 
materiais de construção e afins. 
Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 13/06/2022, com 
início às 08:30 horas. Informa-
ções licitacao2@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-
1432. Pregoeira: Gabriela Gas-
par Procopio. Andrelandia -MG, 
26/05/2022.
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Bike Fest- Promoção de grandes eventos 
aquecem a ecônomia local e gera renda 
O Turismo é uma das prin-

cipais atividades econômicas 
de São Lourenço, juntamente 
com o comércio e o setor de 
serviços. Para atrair recursos 
financeiros e movimentar o 
comércio local, o Governo 
Municipal investe fortemen-
te em eventos que atraiam 
grande quantidade de turistas 
para a cidade.

O Bike Fest é um desses 
eventos, por isso, é chamado 
de evento indutor. Em sua quin-
ta edição, este ano realizado 
entre os dias 20 e 22 de junho, 
o evento contou com 16.347 
pessoas inscritas e a presen-
ça de nove mil motocicletas 
vindas de diversas partes do 
país circulando pelas ruas da 
estância hidromineral.

A presença dos motociclis-
tas fez com que mais de 100% 
dos leitos de hospedagem do 
município fossem ocupados, 
levando as pessoas a procu-
rarem meios de hospedagem 
alternativos na cidade e leitos 
hoteleiros em cidades vizi-
nhas, a exemplo de Pouso 
Alto, Soledade de Minas, Car-
mo de Minas e Caxambu.

Durante o final de semana 
do evento 480 pessoas traba-
lharam diretamente no evento 
e 1.400 conseguiram trabalho 
em função do Bike Fest. Cer-
ca de R$ 7 milhões movimen-
taram a cidade a partir de um 
investimento de R$ 80 mil do 
Governo Municipal e apoio 
das logístico e operacional 
das Secretarias de Turismo 
e Cultura, Infraestrutura, SL 
Trans, Saúde e SAAE.

“Quando realizamos even-
tos deste porte, é certo que 
nossa economia é alavancada 
com os recursos financeiros 
deixados pelos turistas. Toda 

 São Lourenço

a engrenagem da economia 
é movimentada, a exemplo 
do setor do comércio, hos-
pedagem e serviços. Isso faz 
com que mais impostos sejam 
arrecadados pela prefeitura, 
permitindo ao Governo Muni-
cipal realizar investimentos na 
cidade, a exemplo da saúde, 
social, obras de infraestrutu-
ra, entre outras”, explicou o 
prefeito Lessa. 

O secretário de Turismo e 
Cultura, Alexandre Melo ainda 
destaca a geração de empre-
go e renda. “A cidade cheia 
de turistas permite que os em-
presários consigam fortalecer 
seus negócios, gerando opor-
tunidade de emprego e renda 
para as pessoas”, afirmou.

O Bike Fest completa esse 
ano 30 anos de história.O 
evento nasceu em Tiradentes, 
no ano de 1992, idealizado por 
Guilherme Berg, que começou 
como um encontro de amigos 
motociclistas. Os anos se pas-
saram e o evento foi tomando 
novas dimensões.

Em 2008, a Production 
Eventos passou a ser a or-
ganizadora do evento, que 
hoje é considerado o melhor 
encontro de motociclistas do 
Brasil.

Em 2017, o Bike Fest ex-
pandiu sua área de atuação 
e teve sua primeira edição 
em São Lourenço – MG e em 
2019 em Urubuci na serra ca-
tarinense . Esse ano faremos 
a XX X edição de Tiradentes, 
o V São Lourenço e II Urubici 
(SC). O objetivo do Bike Fest 
é reunir os amantes do mundo 
sobre duas rodas, unindo as 
melhores marcas, produtos, 
música de qualidade, diversão, 
comidas e bebidas , muita in-
formação e grandes amigos!



Sexta-feira, 27 de Maio  de 2022Pág 4: Correio do Papagaio  Gerais

Nova Lima terá fábrica de 
bateria de lítio

O parque industrial de carros 
elétricos a ser implantado 
pela Bravo Motors Company 
– fabricante de veículos e ba-
terias elétricos, sediada nos 
Estados Unidos -, sob inves-
timentos de R$ 25 bilhões, 
em Nova Lima, na Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte (RMBH), deve abrigar 
aquela que será a primeira 
fábrica de baterias de lítio 
da América Latina. Para isso, 
a companhia assina nesta 
sexta, 27, no Campus da 
Lagoa dos Ingleses da Fun-
dação Dom Cabral (FDC), 
um acordo com a multina-
cional Rockwell Automation. 
O início da construção do 
Parque Industrial Colossus 
Cluster está previsto para o 
segundo semestre deste ano. 
Já a produção deve começar 
a partir de 2023. (Diário do 
Comércio – Belo Horizonte)

Araguari pode ter 
campus da Uemg

Foi realizada a primeira reu-
nião para a apresentação das 
propostas dos cursos ofere-
cidos pela Universidade do 
Estado de Minas Gerais, bem 
como dos trâmites necessá-
rios para a implementação de 
uma unidade da instituição 
de ensino em Araguari. A 
Uemg foi criada em 1989, por 
disposição contida na Consti-
tuição do Estado e está pre-
sente em 16 municípios de 
Minas Gerais. No dia 19 de 
agosto de 2021, através do 
requerimento  do deputado 
Raul Belém protocolado na 
Comissão de Administração 
Pública da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais, 
foi solicitada a implantação 
do Campus da Universi-
dade do Estado de Minas 
Gerais em Araguari. (Gaze-
ta do Triângulo / Araguari)

R$ 20 milhões para o Par-
que do Krambeck

O despacho governamental 
que conclui a criação do 
Parque Estadual Mata do 
Krambeck foi assinado pelo 
governador Romeu Zema 
(Novo), em cerimônia realiza-
da na tarde desta quarta-feira 
(25), durante a visita de Zema 
a Juiz de Fora. Localizada do 
outro lado da Avenida Brasil, 
às margens do Rio Paraibu-
na, a Mata do Krambeck está 
em uma área equivalente a 
291 hectares ou 269 campos 
de futebol, sendo um dos 
maiores remanescentes do 
bioma da Mata Atlântica em 
área urbana em todo o país. 
Conforme o Governo estadu-
al, serão investidos cerca de 
R$ 20 milhões para a criação 
da unidade de conservação 
de proteção integral. (Tribu-
na de Minas / Juiz de Fora)

Empresa oferta 
20 mil bolsas

Uma empresa de tecnologia 
e inovação com sede em 
Uberlândia está ofertando 20 
mil bolsas de estudo gratuitas 
para formação de desenvol-
vedores. As inscrições podem 
ser realizadas até 27 de maio 
no site. Além de participarem 
da capacitação sem custo, 
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os profissionais que conclu-
írem todas as etapas terão 
chance de serem efetivados 
pela TQI. Cada participante 
terá acesso a 125 horas de 
experiências educacionais 
e desafios práticos focados 
em linguagens como HTML, 
CSS, JavaScript e ReactJS 
para front-end; e Java para 
back-end, além de banco 
de dados e introdução ao 
Quality Assurance (QA) para 
testes e qualidade.  (Diário 
de Uberlândia / Uberlândia)

Iniciada construção da 
ponte no Norte

A construção da ponte sobre 
o Rio São Francisco, na MG-
402, é mais uma intervenção 
que está saindo do papel e 
faz parte do Provias, maior 
pacote de obras rodoviárias 
da última década do Gover-
no de Minas . Aguardada há 
mais de 70 anos pela popu-
lação do Norte de Minas, a 
ponte será uma das maiores 
já erguidas no estado, com 
1.120 metros de extensão 
e 13,8 metros de largura, 
melhorando a mobilidade 
e a circulação de pessoas 
e mercadorias. Serão in-
vestidos cerca de R$ 137 
milhões. As equipes do DER 
já trabalham na compactação 
da área do pátio de estoca-
gem e armazenamento de 
vigas, que serão utilizadas 
na edificação da ponte. (Fo-
lha de Sabará -  Sabará)

Festival Paralímpico 
em Poços

O Comitê Paralímpico Brasi-
leiro (CPB), por meio da sua 
Diretoria de Desenvolvimento 
Esportivo, divulgou as cidades 
selecionadas para sediar o 
Festival Paralímpico 2022. O 
evento, que será realizado no 
dia 24 de setembro, ocorrerá 
em todas as regiões. Poços 
de Caldas será novamente 
uma das sedes do evento, 
uma conquista graças ao 
destaque do trabalho realiza-
do pelo Centro Integrado de 
Desenvolvimento do Esporte 
Paralímpico. O Festival tem 
a finalidade de proporcionar 
a crianças com deficiência 
e crianças sem deficiência 
(até 20%) a experiência de 
vivenciar as modalidades 
paralímpicas e difundir o 
Movimento Paralímpico em 
todo o território nacional. A 
meta para este ano é aten-
der 14.000 participantes em 
atividades esportivas lúdicas, 
com uma média de 150 crian-
ças por núcleo. (Jornal Man-
tiqueira – Poços de Caldas)

Sindcomércio de TO
 faz oficinas

Foi realizado no auditório 
do Sindcomércio de Teófilo 
Otoni nos dias 16, 17 e 18 de 
maio um Ciclo de Oficinas de 
Gestão Financeira. Na opor-
tunidade, os participantes 
aprenderam com o consultor 
André Luiz Dias o passo a 
passo para elaborar o plane-
jamento estratégico de uma 
empresa, a melhorar o con-
trole financeiro e ainda fazer 
a precificação dos produtos 
ou serviços. O treinamento 
foi um sucesso e preen-
cheu todas as vagas. (Diá-
rio Tribuna - Teófilo Otoni).

Brasil registra mais de 13 mil novos 
casos de câncer de tireoide

  Doença afeta três vezes 
mais mulheres do que ho-
mens e exame de ultrassom 
é fundamental no diagnósti-
co da doença 
  O Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) estima que 
para cada ano do triênio 
2020/2022, sejam diagnos-
ticados, no Brasil, 13.780 
novos casos de câncer de 
tireoide (1.830 em homens 
e 11.950 em mulheres). 
Um levantamento realiza-
do pela Fundação Instituto 
de Pesquisa e Estudo de 
Diagnóstico por Imagem 
(FIDI) -- gestora de serviços 
de diagnóstico por imagem 
na rede pública -- aponta 
que, de 2020 para 2021, 
os exames de ultrassom de 
tireoide cresceram cerca de 
30% na rede pública onde 
FIDI atua (foram 22.677 
exames em 2020 e 30.473 
em 2021). Até maio de 
2022, o número de exa-
mes realizados já chegou 
a 11.791. 
  “O câncer de tireoide é 
responsável por aproxima-
damente 1% de todos os 
tumores malignos do corpo. 
No entanto, suspeita-se 
que sua incidência seja 
maior pelo fato de ser um 
tumor geralmente pouco 
agressivo, que pode passar 
despercebido ao longo da 
vida. 
   O câncer de tireoide é três 
vezes mais comum nas mu-
lheres do que nos homens. 
Dois em cada três casos 
ocorrem com pessoas na 
faixa etária entre 20 e 55 
anos de idade”, explica a 
oncologista Andréa Barros, 
médica membro da plata-

forma Doctoralia.
Sintomas e diagnóstico

Os primeiros sintomas da 
doença começam como 
um tumor pequeno que se 
manifesta como um nódulo 
assintomático. “Estima-se 
que 65% da população 
brasileira tenha nódulos na 
tireoide em algum momento 
da vida e não significa que 
sejam malignos. 
   Apenas 6,5% deles são 
câncer”, esclarece a onco-
logista. 
  A abordagem inicial do 
paciente consiste no exa-
me físico, na avaliação do 
hormônio estimulador da ti-
reoide (TSH) e das caracte-
rísticas ultrassonográficas 
dos nódulos tireoidianos 
e eventual linfadenopatia, 
que é quando os nódulos 
linfáticos aumentam de 
tamanho. 
  “Com ultrassonografia, 
a detecção de nódulos da 
tireoide tornou-se cada vez 
mais frequente e, o grande 
desafio na prática clíni-
ca consiste em identificar 
quais dessas lesões são 
realmente relevantes e pre-
cisam ser diagnosticadas. 
As informações obtidas 
servirão como base para 
proceder ou não a exames 
mais específicos para con-
firmar a gravidade daquele 
nódulo”, complementa Igor 
Santos, médico radiologista 
e superintendente de FIDI. 
  De acordo com dados da 
Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabolo-
gia (SBEM), a maioria dos 
nódulos (cerca de 90%) são 
benignos (não-cancerosos), 
mas aqueles que são can-

cerosos podem espalhar 
por todo o corpo e colocar 
a vida em risco.

Fatores de risco 
e tratamento 

  Doenças hereditárias 
como síndrome de Gardner, 
polipose familiar e doença 
de Cowden, também podem 
ser consideradas fatores de 
risco. “Além disso, crianças 
que fizeram tratamento 
com radiação na região da 
cabeça e do pescoço ou 
radioterapia para câncer, 
como linfoma de Hodgkin, 
também correm maior risco 
de ter câncer de tireoide 
mais tarde”, complementa 
a oncologista. 
   Os especialistas indicam 
que é fundamental fazer os 
exames de rotina e procurar 
o médico sempre que tiver 
algum tipo de mudança na 
região onde está localizada 
a tireoide: nódulo no pesco-
ço, dor na parte da frente do 
pescoço, que pode irradiar 
para os ouvidos, rouquidão 
ou mudança no timbre de 
voz que não passa com 
o tempo, dificuldade para 
engolir, dificuldade para 
respirar e tosse que não 
passa e não é causada por 
gripe devem ser considera-
dos sinais de alerta. 
  Os tratamentos podem 
ser realizados por meio de 
cirurgia, terapia com iodo 
radioativo, radiação externa 
e quimioterapia. 

Sobre a FIDI
  Fundada em 1985 por 
médicos professores inte-
grantes do Departamento 
de Diagnóstico por Imagem 
da Escola Paulista de Me-
dicina -- atual Universida-

de Federal de São Paulo 
(UNIFESP) --, a FIDI é uma 
Fundação privada sem fins 
lucrativos que reinveste 
100% de seus recursos 
em assistência médica à 
população brasileira, por 
meio do desenvolvimento 
de soluções de diagnóstico 
por imagem, realização de 
atividades de ensino, pes-
quisa e extensão médico-
científica, ações sociais e 
filantrópicas. Com 2.065 
colaboradores e um corpo 
técnico formado por mais 
de 400 médicos, a FIDI está 
presente em 77 unidades de 
saúde nos estados de São 
Paulo e Goiás, e é a maior 
prestadora de serviços de 
diagnóstico por imagem 
do SUS, realizando apro-
ximadamente 5 milhões 
de exames por ano, entre 
ressonância magnética, to-
mografia computadorizada, 
ultrassonografia, mamogra-
fia, raios-X e densitometria 
óssea.
  A Fundação também tra-
balha na proposição de 
soluções inovadoras para 
a saúde pública, como o 
sistema de análise de ima-
gens de tomografia compu-
tadorizada por inteligência 
artificial, e participou da 
primeira Parceria Público-
Privada de diagnóstico por 
imagem na Bahia.
Ao final de 2020, a Central 
de Laudos da FIDI obteve a 
certificação ISO 9001:2015 
de Gestão da Qualidade, 
pela International Organi-
zation for Standardization e, 
em 2021, recebeu o selo de 
“Excelente Empresa Para 
se Trabalhar” (GPTW).

Presidente da Coopercitrus 
participa de painel no Congresso 
Mercado Global de Carbono

Café com turismo: 
destinos históricos para 
os amantes da bebida

Na sexta-feira (20), o pre-
sidente do conselho de ad-
ministração da Coopercitrus 
Matheus Marino, integrou 
o painel ‘A importância das 
cooperativas para o agro 
sustentável: organização 
de iniciativas sustentáveis 
integradas ao agro’, no 
Congresso Mercado Global 
de Carbono -- Descarboni-
zação & Investimentos Ver-
des, no Rio de Janeiro. 

Durante o evento, Ma-
theus destacou os inves-
timentos em ações sus-
tentáveis a longo prazo 
realizados pela cooperati-
va e oferecidos aos seus 
mais de 38 mil cooperados, 
como o Cooper Nascentes - 
programa de renovação de 
nascentes que, apenas em 
2021, renovou 136 minas 
de água em propriedades 
-- e o Cooper Semear - vol-
tado para a manutenção flo-

O café, bebida queridinha 
dos brasileiros, está presen-
te no cotidiano e na história 
do país. Não à toa foi esta-
belecido o Dia Nacional do 
Café, 24/05, para celebrá-lo. 
Maio foi escolhido para a 
homenagem porque é neste 
mês que se inicia a colheita 
em grande parte das regiões 
cafeeiras no Brasil.

Rota do Café Especial 
(MG)

Maior produtor de café do 
Brasil, Minas Gerais é um 
lugar onde não se dispensa 
um bom cafezinho. A Rota 
do Café Especial é uma re-
ferência para quem deseja 
apreciar desde fazendas 
produtoras até experiências 
sensoriais. Devido as suas 
condições climáticas e alti-
tude, o sul do estado conta 
com uma variedade de cafe-
zais e é perfeito para plantar 
um grão de boa qualidade. 

restal, o qual recuperou 21 
hectares de matas nativas 
no último ano. 

Marino também refor-
çou o compromisso da 
cooperativa com agricultura 
‘carbono neutro’, através 
de programa de fixação e 
quantificação de carbono 
no solo para posterior ven-
da de crédito, incentivando 
os cooperados à prática 
com certificações e pre-
miações. 

Também participaram 
do painel o presidente da 
OCB/RJ Vinicius Mesquita, 
como moderador, o diretor-
presidente do Coopavel 
Dilvo Grolli, o presidente 
da Cocamar Luiz Lourenço 
e Bruno Rangel, presidente 
da Coplana. O congresso 
foi realizado em conjunto 
entre Banco do Brasil e 
Petrobras, com apoio do Mi-
nistério do Meio Ambiente.

Se estiver programando 
uma visita na Rota Especial, 
prefira agendar entre junho 
e agosto, pois é uma das 
épocas que ocorre o cresci-
mento das sementes. A rota 
possibilita uma caminhada 
pelos cafezais, passando por 
locais onde pode-se admirar 
a paisagem, e ainda oferece 
conhecimentos sobre toda 
a produção de café -- sem 
deixar o tradicional pão de 
queijo caseiro de lado. Na 
Viação Cometa é possível 
encontrar viagens com des-
tino à diversas cidades de 
Minas Gerais por preços a 
partir de R$ 109,99.

As viagens de ônibus são 
mais práticas e econômicas, 
custando até 40% menos do 
que, por exemplo, os trajetos 
realizados de avião. Não 
há tanta burocracia no em-
barque e desembarque de 
passageiros e conforto.


