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Baependi recebe o 35º 
Festival Cante e Conte

Decreto Municipal 
proíbe utilizar 

fogos de artifício 
sem autorização

Festival de Inverno aquece 
economia de Caxambu

O Festival de Inverno 
acontece durante o mês 
de julho em Caxambu. 
Pelo menos 30 mil turistas 
e visitantes devem passar 
pelo município ao longo do 
período. Nove atrações 
foram preparadas para 
serem realizadas no de-
correr do mês, entre atra-
tivos musicais, histórico-
culturais e esportivos. 

As ações acontecem 
aos fins de semana e, de 
acordo com a Secretaria 
de Turismo, valorizam a 
música diversificada, gas-
tronomia de qualidade, ro-
teiros turísticos temáticos 
e exposições artísticas. 
Apenas nos sete primeiros 
meses do ano, a pasta 
recebeu mais de R$ 200 
mil. Segundo a secretaria, 
o valor é a soma de inves-
timentos do poder público 
e privado.

O Festival Cante e Con-
te é um dos mais antigos 
festivais culturais do esta-
do de Minas Gerais. Neste 
ano o evento acontecerá 
entre os dias 26 e 30 de ju-
lho e conta com a novidade 
do retorno de atrações em 
bairros da cidade. 

Durante os dias do Fes-
tival, a cidade ainda irá 
receber o 2º Food Truck 
Baependi Festival, na praça 

da cidade, com diversas op-
ções gastronômicas para os 
moradores e visitantes. 

O festival teve início em 
1980 com um grupo de estu-
dantes que passava férias na 
cidade, tendo à frente Chico 
Pelúcio, Hemilson, Tigrinho, 
João Vilela e Rubens, re-
solveu mostrar os trabalhos 
musicais dos baependianos 
e, de alguma forma, incenti-
var esses músicos. 

A partir de agora 
não será mais permi-
tida a queima de fogos 
de artifício com baru-
lho sem autorização 
prévia da prefeitura de 
São Lourenço. O de-
creto que estabelece 
a medida foi publicado 
no Diário Oficial dos 
Municípios na quarta-
feira (5) última. 

A pessoa que dese-
jar utilizar o artefato terá 
que fazer pedido por 
meio de requerimento 
ao setor de protocolo 
da prefeitura, com an-
tecedência mínima de 
15 dias. A determinação 
vale para quem realizar 
evento público ou priva-
do no município. 

Pelo documento, 

a proibição é para os 
fogos de artifício que 
causam poluição so-
nora, como explosões, 
estouros e estampidos. 
O impedimento é no 
âmbito municipal tanto 
em recintos fechados 
quanto os abertos. 

O decreto foi assina-
do pela chefe do exe-
cutivo Celia Cavalcanti 
(PR) após receber ofício 
do vereador Ricardo To-
ddy (PMDB). Atendendo 
à um pedido de pro-
tetores de animais da 
cidade, o parlamentar 
sugeriu que a prefeita 
utilizasse fogos de arti-
fício silenciosos apenas 
na Festa de Agosto e 
em festas de fim de ano, 
como Réveillon.

Expectativa é que cerca de 30 mil pessoas 
passem pela cidade no mês de julho

Serão 5 dias repletos de atrações culturais gratuitas
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Sem determinação, 
é mais difícil 

concretizar projetos

O golpe do veneno

8 dicas para conseguir 
ler a Bíblia e orar 

todos os dias do ano
O Encontro com o passado...

Como de costume após 
caminhada matinal, lá esta-
va à plataforma da estação 
férrea de São Lourenço, 
MG, a refazer as energias 
desprendidas pelo sau-
dável exercício, quando 
observei um senhor por-
tando bengala se chegar. 
Estático, a olhar a tudo 
como admirado no que via, 
depois de alguns minutos 
se desloca vindo a minha 
direção, que sentado num 
dos bancos o observava.

Ao parar junto a mim, 
cumprimentando-me, sen-
tou-se e pôs-se a conver-
sar, a identificar-se como 
Ângelo, a dizer que aqui 
esteve pela primeira e úni-
ca vez, viajando também 
pela primeira vez de trem, 
acompanhando seu pai; 
Domenico, há exatos 82 
anos, que como fotógrafo 
oficial do governo, fazia 
parte da comitiva presiden-
cial do então Dr. Getúlio 
Vargas, que aqui viera 
a dar seguimento à sua  
escalada popular junto ao 
povo mineiro, a registrar 
pelas fotografias sua bem 
sucedida passagem. 

Dentre as muitas con-
seguidas, foi inserido em 
algumas e sendo a mais 
importante, a qual ainda 
guarda com todo cuidado 
e carinho, quando ajuda-
va ao presidente plantar 
uma árvore de nome Pau-
Brasil. Só que não tinha a 
mínima lembrança onde 
aconteceu. Embora talvez 
pelo tempo e progresso 
não deva existir mais, se 
é que vingou. Esta passa-
gem, todavia, ficou marca-
da à memória e esta, bem 
viva. Pois  foi quando falou 
a ele que tinha de apertar a 
terra a volta da planta. No 
que foi atendido ao calcar 
sua bota antes de aguá-la 
com o regador que o fora 
entregue. Só que devido 
à água em contato com a 
terra, formou-se uma lama 
e sua bota se enlameou, a 
fazer com que Ângelo se 
agachasse a limpá-la num 
gesto espontâneo. Por 
este gesto, fez com que o 
Dr. Getúlio se curvasse ao 
tocá-lo ao ombro e que não 
fizesse, pois iria se sujar!

Depois da cerimônia 
com aplausos efusivos, o 
presidente deixou o local 
seguido pelo povo e Ân-
gelo auxiliando seu pai os 
seguia, carregando a saca 

com os filmes, enquanto 
seu pai levava sobre o om-
bro sua máquina caixote 
(Kodak) e tripé, e na outra 
mão uma saca com seus 
apetrechos fotográficos.

Ao ouvir aquele histó-
rico relato, me  confessei 
um tanto emocionado, fa-
lei ao Sr. Ângelo se tinha 
conhecimento que esta 
magnífica árvore  pode 
ser vista no Parque das 
Águas, onde uma citação 
menciona a presença do 
presidente Getúlio Var-
gas em 1931. Perplexo 
e abismado a mostrar-
se até incrédulo pela 
informação, fiz questão 
de levá-lo ao local, me 
utilizando de uma char-
rete. Caminhando já no 
interior do logradouro, 
cuja emoção o maravi-
lhava diante da beleza 
ali exposta aos olhos de 
quem, pela primeira vez, 
a visita; atingimos a Gru-
ta de N.S. dos Remédios 
e então, sobre emoção, 
apontei a árvore do Pau-
Brasil, a dizer: “ - Aqui 
está sua história Sr. Ân-
gelo !” . Apoiando-se ao 
meu ombro e auxiliado 
pela bengala, caminha-
mos até junto a árvore, 
onde como estivéssemos 
a orar,  sacou  do bolso o 
lenço a retirar os óculos, 
a esfregá-lo sobre os 
olhos, a enxugar as lá-
grimas que começavam 
a escorrer pela face. 
Lendo a tabuleta fincada 
junto ao Pau-Brasil, soli-
citou-me que tirasse uma 
foto,  tendo  o cuidado de 
inseri-la,  à fotografia e, 
logicamente a árvore.

Após algum tempo dei-
xamos o local, em que seu 
Ângelo, à medida que se 
afastava, parava a visu-
alizar as ramagens  ba-
lançando ao vento como  
saudasse aquele que a 
ajudou a se tornar frondo-
sa  depois de 82 anos ali a 
fazer parte de um contexto 
ecológico, sendo admirada 
por milhares de visitantes. 
As fotos, as entreguei após 
reveladas, as quais segun-
do disse, se juntariam as 
outras em preto e bran-
co a compor seu acervo 
fechando o ciclo da sua 
história... Onde um me-
nino ajudou a plantar um 
pé do Pau-Brasil, em São 
Lourenço, ao lado do pre-
sidente Getúlio Vargas.
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* Kie Kume

Deus ajuda a quem 
cedo madruga. Este dito 
popular abriga um dos mais 
preciosos ensinamentos 
que recebemos de nossos 
pais ainda na infância – o 
de lutar e trabalhar muito 
para conquistar o que de-
sejamos. Carregamos em 
nossa vida uma dimensão 
que vai além de nossa exis-
tência terrena e, ao mesmo 
tempo, temos a liberdade 
de definir o rumo de nos-
sa caminhada. Contamos 
com a presença de Deus 
em nossas vidas, mas é 
nossa a determinação de 
enfrentar com coragem as 
batalhas do dia a dia que 
nos tornará vencedores – 
ou perdedores.

Esse espírito de luta, 
sem ambições desmesu-
radas, deve ser a marca 
de nossas vidas. Sem ele, 
não conseguiremos avan-
çar nos estudos, na vida 
profissional e na constru-
ção de uma vida realizada 
e feliz. Sem determinação, 
é sempre mais difícil con-
cretizar projetos. E nossas 
conquistas serão limita-
das. É a força de vontade 
que nos permite enfrentar e 
vencer os desafios, como os 
atletas que usam toda a sua 
energia para pular obstácu-
los e chegar à vitória final.

E o que fazem os atle-
tas? Constroem seu talento 
para uma boa corrida por 
meio de exercícios diários. 
Não há cansaço que os 
detenha no esforço para 
conquistar um campeonato 
ou uma medalha olímpica. 
Assim é em qualquer ati-
vidade de nossas vidas. 
Como sugere o dito po-
pular, somente consegui-
remos concretizar nossos 
sonhos se trabalharmos 
com seriedade e ocupar-
mos bem o nosso tempo, 
do acordar ao adormecer.

Na infância, nos primei-
ros anos de escola, pais e 

professores são os grandes 
responsáveis por incutir 
esse espírito de luta nas 
crianças, essa consciência 
de que nada se consegue 
de mão beijada, de que é o 
tamanho do empenho que 
vai determinar o grau de su-
cesso nos estudos. Damos 
muito mais valor àquilo que 
nos custou suor e luta – “eu 
consegui”. Presentes e mi-
mos em excesso em nada 
contribuem para moldar 
o espír i to de luta das 
crianças. Elas precisam, 
desde cedo, apreender a 
dar valor ao que têm.

Felizes os pais que con-
seguirem criar nos filhos 
essa consciência de que 
Deus ajuda a quem cedo 
madruga. É a melhor das 
heranças, pois eles terão 
em mãos a ferramenta ne-
cessária para serem bem-
sucedidos nos estudos e 
na vida profissional. Valori-
zarão ainda mais o esforço 
dos pais por lhes dar uma 
vida digna e de sucesso. 
Um jovem recém-ingresso 
de uma universidade, que 
à especialização adquirida 
juntar essa consciência e 
determinação, não terá gran-
des problemas para entrar 
no mercado de trabalho.

Aos que quiserem se 
aprofundar nesse tema 
recomendo a leitura do 
autor japonês Ryuho Oka-
wa. Suas ideias estão 
expressas em livros como 
“As Leis da Invencibilida-
de – Como desenvolver 
uma mente estratégica 
e gerencial”; “Trabalho e 
Amor – Como construir 
uma carreira brilhante” e 
“Think BIG – O poder para 
criar o seu futuro” (IRH 
Press do Brasil). Para ele, 
“a vida é uma sequência 
contínua de batalhas”. 
No ambiente competitivo 
deste século 21, há cada 
vez menos espaço para 
os que não lutam.

A dedicação ao traba-
lho, no entanto, somente 

nos deixará plenamente re-
alizados se estiver alinhada 
com a construção de nossa 
felicidade. Não podemos 
perder o rumo e esquecer 
nossa espiritualidade. Deus 
garante sua parte para 
guiar nossa caminhada 
para além deste mundo. 
“Você precisa usar o poder 
da sabedoria para descobrir 
o caminho do meio e seguir 
por ele, vivendo sempre 
dentro dos limites da sua 
capacidade. Tanto o desejo 
excessivo como a falta de 
desejo podem destruí-lo. 
Aqueles que não têm dese-
jo nem força para viver não 
sobrevivem, mas tampouco 
sobreviverão aqueles que 
se mostrarem ambiciosos 
demais”, diz Okawa.

O mundo moderno, con-
sumista e em constante 
mutação, multiplica a oferta 
de facilidades e tende a nos 
empurrar para o marasmo e 
para o ócio. Para toda uma 
geração, há coisas demais 
chegando prontas, destruin-
do em muitos jovens o espí-
rito de luta, o envolvimento 
com uma família, com o 
crescimento da empresa 
em que trabalham e com 
os destinos do país. “As 
limitações de pensamento 
de uma pessoa irão se ma-
nifestar nos resultados. Os 
pensamentos têm poder”.

Estamos entrando na 
segunda metade do ano. 
É um momento ideal para 
realimentar sonhos e ava-
liar até onde chegamos no 
cumprimento das metas e 
promessas definidas para 
2017. Ainda dá tempo de 
correr atrás delas.

* Kie Kume é gerente da 
editora IRH Press do Brasil, 
que publica em português 
as obras de Ryuho Okawa. 
Um dos autores mais pres-
tigiados no Japão, Okawa 
tem mais de 2.200 livros 
publicados, ultrapassando 
100 milhões de cópias 
vendidas, em 28 idiomas. 
www.irhpress.com.br

* Marcia Lia

O primeiro desafio no 
que diz respeito aos agro-
tóxicos é conseguirmos 
explicar às pessoas que 
eles se relacionam com 
uma imensa cadeia socio-
ambiental. Afetam o meio 
ambiente, a agricultura, 
as relações sociais, a eco-
nomia e a saúde pública. 
A política condescendente 
aos agroquímicos é parte 
de um jogo político que 
só beneficia meia dúzia 
de gigantes produtores 
enquanto criminaliza os 
movimentos sociais. O 
desmonte do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, 
junto à PEC 215 e o for-
talecimento da bancada 
do ruralista deixam claro 
o que eles querem.

Com as políticas agrá-
rias dos governos Lula e 
Dilma, a agricultura familiar 
começou a ganhar espaço. 
Assentamentos de todo o 
Brasil passaram a ter lu-
gar na cadeira produtiva e 
comercial. E por causa da 
relação de respeito que os 
assentados e agricultores 
de comunidades rurais têm 
com a terra, essas produ-
ções são majoritariamente 
orgânicas porque as pes-
soas conhecem os efeitos 
negativos dos venenos. O 
Brasil foi capaz de superar 
a fome e a miséria graças 
a programas como o de 
alimentação escolar, usado 
como referência na ONU, 
bem como o Bolsa Família. 
Por meio desses progra-
mas, milhões de brasileiros 
passaram a ter alimentação 
saudável à mesa.

A possibilidade de flexi-
bilizar ainda mais o uso de 
agrotóxicos é uma decisão 
política que tem por base a 
extinção de todos os progra-
mas de distribuição de terra 
outrora bem-sucedidos. O 
plano é devolver para a 
elite do Brasil tudo que ela 
precisou compartilhar com 
os menos favorecidos: das 
cadeiras nas universidades 
as terras griladas, rouba-
das. O intento do governo 
Temer e seus aliados é criar 
um órgão que estará nas 
mãos das indústrias para 
regular o assunto – o que 
seria impensável em qual-
quer democracia! Querem 

reduzir nossa possibilidade 
de fiscalizar os impactos 
negativos que agrotóxicos 
geram a saúde tirando ou 
aparelhando a Anvisa e o 
Ibama na jogada. E é estru-
tural entender porque nós 
somos tão preocupados 
com esses químicos.

Os transgênicos fo-
ram desenvolvidos porque 
os agrotóxicos eram tão 
agressivos que matavam 
as pestes, mas também 
a plantação. Portanto, a 
Monsanto (que patenteou 
o glifosato sob o nome 
de Roundup) passou a 
desenvolver sementes 
mais fortes para aguentar 
a quantidade de veneno. 
O que a população não 
sabia na época, entre-
tanto, era da nocividade 
dos herbicidas e outros 
químicos, bem como o 
próprio transgênico, que 
na cadeia ambiental afeta 
outras sementes de forma 
irreversível. No Brasil, a 
maior parte da plantação 
de soja é transgênica e, 
portanto, leva altíssimas 
quantidades de agrotóxico 
(incluindo outros químicos 
ainda mais tóxicos do que 
o glifosato). Hoje a toxici-
dade destes químicos é 
conhecida. Países sérios 
proíbem seu uso, como o 
Canadá, onde a Monsanto 
respondeu criminalmente 
por tentar subornar minis-
tros. Sim, meus amigos 
e minhas amigas: não 
são apenas as grandes 
construtoras que têm por 
hábito comprar políticos e 
a corrupção não é exclu-
sividade tupinikim.

O Brasil é o maior con-
sumidor de fertilizantes 
químicos e agrotóxicos 
do mundo. Os milhões 
de litros que são utiliza-
dos anualmente vão para 
onde? Para o solo e para 
a água, contaminando 
tudo por um longo e ainda 
indeterminado tempo. Ve-
jam: 70% da água utilizada 
no mundo têm como des-
tino a irrigação. Isso quer 
dizer que quando se usa 
agrotóxico ele vai parar 
nos rios e outras fontes de 
água que depois retorna 
à plantação para receber 
mais uma dose de quími-
cos. É um ciclo perigoso 
de envenenamento de um 

elemento do qual tanto 
dependemos para viver.

A ONU não sabe quan-
to há de água poluída no 
mundo, mas prevê que 40% 
da população viva em área 
com problemas relativos à 
água nos próximos anos. 
O Brasil, que abriga 13% 
do total deste líquido no 
mundo, está fazendo de 
tudo para tornar a água 
cada vez mais tóxica. Você 
percebe que cada dia mais 
pessoas ficam com câncer, 
e cada vez mais jovens? 
Isso é comprovadamente 
relacionado aos 5,2l de 
agrotóxico que, segundo o 
Instituto Nacional do Cân-
cer, os brasileiros conso-
mem por ano. Em 2013, o 
Departamento de Águas da 
ONU afirmou, mais uma vez 
que os agrotóxicos são um 
grave problema de saúde 
pública, porque causam, 
além do câncer, problemas 
no sistema endócrino e hor-
monal de humanos e ani-
mais. Outras enfermidades 
como infertilidade, autismo, 
doenças autoimunes e pro-
blemas nos rins e fígado 
também estão relacionadas 
ao uso de agrotóxicos.

Aqui no estado de São 
Paulo nós não vamos dar 
trégua. Vamos continuar in-
centivando a agroecologia, 
a agricultura familiar e or-
gânica, e seguir dizendo ao 
estado que nós precisamos 
cuidar de nossa população. 
É mister defender a terra e 
o povo rural, os assentados 
e todos aqueles que vêm 
trabalhando há décadas 
por um modo de produção 
sustentável. Se não por 
empatia, por convencimento 
político, que seja pelo bom 
senso de entender que com 
tanto veneno nos grãos que 
exportamos e diante da ten-
dência mundial de consumir 
orgânicos, logo não podere-
mos vender mais nada e as 
commodities serão seria-
mente afetadas. Mais.

Não da pra aceitar que 
nos envenenem dia a dia 
sem nada dizer, sem um 
levante. E não descan-
saremos desta luta que 
se faz tão necessária, 
especialmente agora, que 
tentam tirar cada grão de 
vida que há em nós.

* Márcia Lia é deputa-
da estadual (PT-SP)

*Por Presbítero André

Você tem metas para 
ler a Bíblia e orar com mais 
fervor durante o ano? Se é 
um crente comprometido 
deveria ter. Ler a Bíblia e 
orar é a forma mais básica 
que temos de comunhão 
com Deus. E é algo que é 
muito recomendado pelo 
próprio Deus em Sua pala-
vra. Mas como orar e ler a 
Bíblia todos os dias do ano 
de forma vitoriosa e provei-
tosa? Aprenda com essas 
oito dicas muito fáceis como 
superar os problemas e fa-
zer da leitura da Bíblia uma 
realidade em seus dias.

Como ler a Bíblia e 
orar todos os dias?

1) Leia a Bíblia e ore 
mesmo sem vontade

A vontade é um pode-
roso combustível que nos 
impulsiona a fazermos ou 
não fazermos as coisas. 
Como é gostoso fazer algo 
quando estamos com von-
tade! Mas nem sempre 
a vontade está presente 
quando precisamos. Nin-
guém tem vontade de sair 
da cama em uma segunda-
feira chuvosa, as cinco da 
manhã para ir trabalhar. 
Fazemos isso mesmo sem 
vontade porque sabemos 
que temos um dever a cum-
prir. Devemos fazer assim 
também com nossa vida 
de leitura bíblica e oração. 
Ore e leia a Bíblia mesmo 
que não tenha vontade. 
Alimente-se.

2) Faça da leitura da 
Bíblia e da oração uma ati-
vidade diária inegociável

Uma atividade inegoci-
ável é algo que não aceita-
mos que não faça parte do 
nosso dia. Se começarmos 
a encarar a leitura da Bíblia 
e a oração como atividades 
que devem fazer parte da 
nossa vida custe o que cus-
tar, começaremos a cuidar 
melhor para que elas acon-
teçam. É como se alimentar. 
Dificilmente ficamos um dia 
inteiro sem se alimentar. 
Consideramos a alimenta-
ção como algo necessário e 
inegociável. Faça da oração 
e da leitura da Bíblia ativida-
des inegociáveis.

3) Conheça muito bem 
a sua vida e o seu tempo

Vejo muitas pessoas 
desistindo de ter mais comu-
nhão com Deus porque não 
conhecem bem as suas ativi-
dades do dia e o tempo que 
dispõe para fazer as coisas. 
Faça um raio-x do seu dia, 
saiba quais atividades você 
faz e quanto tempo leva em 
cada uma. Você vai desco-
brir que faz muitas atividades 
que não acrescentam nada 
em sua vida e poderá, assim, 
fazer cortes e acrescentar 
atividades mais construti-
vas. Conheça bem a sua 
vida e priorize a leitura da 
Bíblia e a oração.

4) Nos dias mais cheios 
metas menores

Quando planejamos ler 
a Bíblia e orar, geralmente, 
construímos ou seguimos 
algum plano diário. Mas 
nossos dias não são todos 

iguais. Existem dias em que 
acontecem imprevistos, em 
outros podemos não estar 
bem de saúde ou emocional-
mente, por exemplo. Enfim, 
muita coisa pode acontecer 
em nosso dia e muitos de-
sistem de seus planos de 
leitura da Bíblia e oração 
por conta de não conseguir 
atingir as metas nesses dias. 
Mas nesses dias o que deve-
mos fazer é reduzir nossas 
metas. O que é melhor: não 
ler a Bíblia e orar, ou ler um 
capítulo e orar um minu-
to? Reduza as metas, mas 
sempre arrume um tempo, 
ainda que pequeno, para ter 
comunhão com Deus.

5) Nos dias mais tran-
quilos metas maiores

Sabemos que teremos 
dias bem tranquilos du-
rante o ano. Feriados, fi-
nais de semana, férias, 
etc. Devemos aproveitar 
esses dias para aumentar-
mos as nossas metas de 
comunhão com Deus, já 
que temos mais tempo e 
energia disponível. Esses 
dias ajudarão a compensar 
aqueles dias mais cheios, 
onde lemos e orarmos um 
pouco menos.

6) Se falhar algum dia, 
recomece o quanto antes

Ninguém pode prever 
imprevistos. Haverá dias 
difíceis em que você e eu 
vamos falhar em nossa co-
munhão com Deus. Alguns 
desanimam totalmente do 
objetivo quanto isso acon-
tece. Mas o correto a se 
fazer é recomeçar o quanto 
antes. Ficar lamentando 
uma derrota não nos ajuda-
rá nada a vencer. Falhou? 
Peça perdão ao Senhor e 
siga em frente agora com 
mais energia para não fa-
lhar novamente.

(7) Esteja preparado e 
disposto para lutar contra 
as contrariedades

Você não espera que 
esse seu propósito de ter 
mais comunhão com Deus 
será tranquilo e sem qual-
quer resistência dos nos-
sos inimigos, espera? Os 
inimigos irão se levantar. 
Por isso, esteja preparado 
para eles. Reflita anteci-
padamente em como os 
inimigos podem tentar te 
atrapalhar e prepare-se 
para resistir e lutar pelo seu 
objetivo. Vença os inimigos 
e as estratégias deles.

8) Use um calendário 
para marcar sua evolução

É muito importante ver-
mos como está o nosso 
trabalho no alcance das 
nossas metas. Uma boa 
forma de se fazer isso é 
pegar um calendário e ir 
marcando nele com um 
“x” os dias que conseguiu 
cumprir o seu propósito de 
ler a Bíblia e orar. Assim, 
você verá se tem cumprido 
satisfatoriamente as suas 
metas ou não. Hoje temos 
calendários que são dados 
pelo comércio e até mes-
mo na internet podemos 
achar calendários grátis 
para imprimir. Use um 
calendário para se moti-
var a vencer muito mais 
dias do que perder.

* João  Herkenhoff

Não concordo com 
uma só palavra do que 
dizeis, mas defenderei até 
a morte o vosso direito de 
dizê-la. (Voltaire).

François Marie Arouet, 
mais conhecido como Voltai-
re, foi um filósofo humanista 
francês, um dos maiores 
vultos do Movimento Ilumi-
nista. Amante da polêmica, 
algumas de suas frases, 
propositadamente radicais, 
como a que abre este texto, 
tornaram-se célebres.

A advertência de Voltaire 
é bastante oportuna no Bra-
sil de hoje, que apresenta o 
quadro a seguir descrito.

Part idár ios de uma 
determinada corrente de 
pensamento supõem de-
ter a verdade. Quem di-
verge está errado.

Os seguidores da cor-
rente contrária também 
acreditam que são titulares 
do bom caminho, motivo 
pelo qual etiquetam como 
réprobos os divergentes.

Através da internet for-
mam-se grupos de pressão 
virtual. Isto é democrático.

Quando a condenação 
dos opostos se mantém no 
debate verbal – eu sei, você 
não sabe – a intransigência 
está em bom tamanho, sem 
maiores consequências.

Pior é a situação que 
ultrapassa a tertúlia da 
discussão civilizada.

O oponente é inimigo 
da Pátria, um traidor, um 
abutre, deve ser silenciado 
por bem ou por mal.

Algumas vezes, dentro 
de uma mesma família, ou 
entre vizinhos, ou entre 
frequentadores de uma 
mesma igreja, explode a ira, 
que não é nada santa.

Nesse clima de intole-

rância, está fazendo falta, na 
atualidade, um líder como 
Tancredo Neves, capaz de 
colocar lado a lado dois 
inimigos históricos, ou duas 
facções extremas, para ce-
lebrarem o abraço da paz.

Tancredo foi o principal 
protagonista da passagem da 
ditadura para a Democracia, 
no Brasil contemporâneo.

Mas, se não temos Tan-
credo, estamos perdidos.

Creio que não. Existe 
a opin ião públ ica que 
pode pressionar e exigir 
o entendimento.

A opinião pública so-
mos todos nós. 

Podemos juntar nossas 
vozes, de norte a sul do terri-
tório brasileiro, para expressar 
em pequenas reuniões (de 
bairros, de grupos profissio-
nais) e através da coluna de 
cartas dos leitores dos jornais 
ou de cartas endereçadas 
a parlamentares, que não 
queremos um Brasil fratricida, 
mas sim um Brasil fraterno.

A fraternidade não exige 
a identidade de pensamento, 
mas sim a compreensão e o 
respeito entre as pessoas.

Divergência democrá-
tica é uma coisa. Fúria 
quase homicida,  furor 
sem limites é outra.

A liberdade de expressar 
o pensamento, sem censura, 
sem perseguição, foi uma con-
quista do povo, após a longa 
ditadura que se abateu sobre 
o pais, a partir de 1964.

Deveremos celebrar a 
liberdade reconquistada, 
sem desvio de rota, ou seja, 
podemos opinar sem amar-
ras mas devemos reconhe-
cer no outro, no oposto, a 
mesma franquia.

 João Baptista Herke-
nhoff, magistrado aposenta-
do (ES) e professor. Email – 
jbpherkenhoff@gmail.com

Intolerância 
não constrói
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MEC libera R$ 347 milhões 
para universidades e 

institutos federais

Mercado de trabalho 
reaquece para jovens

Microempreendedores 
podem parcelar 

dívidas com a Receita

A maior parte, R$ 256,82 milhões, será repassada às universidades 
federais, incluindo repasses para hospitais universitários

Em maio, 611 mil pessoas até 29 anos começaram a trabalhar

Débitos poderão ser pagos em até 120 vezes com parcela mínima 
de R$ 50; prazo para aderir ao programa termina em outubro

As universidades e ins-
titutos federais de todo 
o País receberão mais 
R$ 347,22 milhões em 
recursos financeiros. Os 
valores serão aplicados 
na manutenção, custeio e 
pagamento de assistência 
estudantil, entre outros.

A ma io r  par te ,  R$ 
256,82 milhões, será re-
passada às universidades 
federais, incluindo repas-
ses para hospitais univer-
sitários. Já a rede federal 
de educação profissional, 
científica e tecnológica re-
ceberá R$ 90,40 milhões. 
Haverá ainda mais R$ 
2,64 milhões que serão 
repassados ao Instituto 
Nacional de Educação de 
Surdos (Ines), ao Instituto 
Benjamin Constant (IBC) 
e à Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj).

O MEC também au-
mentou o limite de empe-
nho para as universidades 
e institutos federais. A 
liberação do orçamento 
de custeio, que é utilizado 

Trabalhadores de até 
29 anos têm sido bene-
ficiados pelo cenário de 
retomada de emprego no 
País. Dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
mostram que de 1,24 mi-
lhão de contratações em 
maio, 611,42 mil foram de 
trabalhadores até essa 
idade. Como resultado, a 
diferença entre admissões 
e desligamentos gerou um 
saldo positivo de 73,29 
mil novas vagas somente 
para essa faixa etária.

Essa não foi a primei-
ra vez que trabalhadores 
jovens tiveram um desem-
penho positivo no Caged. 
De janeiro a maio, o grupo 
de trabalhadores de até 24 
anos teve saldo positivo 
no emprego de 320,55 mil 
vagas formais de trabalho. 
O saldo geral entre admi-
tidos e demitidos nesses 
cinco meses foi de 25,23 
mil vagas, ou seja, 12 vezes 
menor. Nos últimos 12 me-
ses, quando o saldo geral 

Microempreendedores 
Individuais (MEIs) com bole-
tos atrasados podem solici-
tar o parcelamento da dívida 
à Receita Federal até 2 de 
outubro. Será permitido divi-
dir em até 120 prestações os 
valores vencidos até maio 
de 2016. É a primeira vez, 
desde a criação do MEI, em 
2009, que o governo abre 
um programa de parcela-
mento de débitos.

O pedido deve ser soli-
citado por meio do site da 
Receita Federal, do Portal 
e-CAC e do Portal do Sim-
ples Nacional,entre 8h e 
20h. O aplicativo calcula a 
quantidade de parcelas de 
forma automática, conside-
rando o maior número de 
parcelas possível. O valor 
de cada parcela mensal 
será acrescido de juros da 
taxa Selic mais 1%, relati-
vamente ao mês em que o 
pagamento estiver sendo 

para a manutenção das 
instituições de ensino, 
passou de 60% para 70%. 
Já o orçamento de capital, 
ut i l izado para adquir i r 
equipamentos e fazer 
investimentos, passou de 
30% para 40%.

Recursos
Os recursos estão pre-

vistos na Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) de 2017. 
Essa liberação cobrirá as 
despesas de custeio e 

investimento das unidades 
de um modo que não com-
prometa o funcionamento 
das instituições. Essa ele-
vação aumentará o limite 
de empenho em mais R$ 
900 milhões para as uni-
versidades e os institutos 
federias em todo o País.

Desde o início do ano, 
o MEC repassou R$ 3,76 
bilhões em recursos finan-
ceiros para as instituições 
federais: universidades; 
institutos federais; Ins-

foi negativo em 887,62 mil 
vagas, esses mesmos tra-
balhadores de até 24 anos 
apresentaram saldo positi-
vo de 545, 91 mil vagas.

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, lembra 
que esses dados indicam o 
surgimento de novas opor-
tunidades de trabalho para 
a juventude. “As estatísti-
cas sempre mostraram que 
os jovens não tinham boas 
perspectivas no mercado de 
trabalho. Os jovens que con-

seguem entrar no mercado de 
trabalho formal não precisam 
recorrer à informalidade e ao 
subemprego, que prejudi-
cam todo o desenvolvimen-
to da sua vida profissional”, 
avalia o ministro.

Setores
Dos oito setores de ativi-

dade econômica, seis deles 
concentram os maiores 
saldos positivos de em-
prego para jovens dos 18 
aos 24 anos. Só o setor de 

efetuado. O valor mínimo 
das parcelas é R$ 50.

Ainda de acordo com a 
receita, o parcelamento:

 . abrange a totalidade 
dos débitos exigíveis;

• independe de apre-
sentação de garantia;

• implica confissão ir-
revogável e irretratável da 

totalidade dos débitos;
• será considerado au-

tomaticamente deferido 
depois de decorridos 90 
noventa dias da data de 
sua protocolização, caso 
não haja manifestação da 
autoridade concedente.

O parcelamento será 
rescindindo se ocorrer a 
falta de pagamento de três 

tituto Nacional de Sur-
dos; Instituto Benjamin 
Constant; e Fundação 
Joaquim Nabuco.

No segundo semestre 
do ano passado, o MEC 
conseguiu aumentar o 
limite de custeio das ins-
tituições para 100%. Vale 
lembrar que os repasses 
financeiros são enviados 
pelo MEC às reitorias das 
instituições na medida em 
que a execução da despe-
sa pública vai ocorrendo.

As inst i tu ições,  no 
âmbito da autonomia ad-
ministrativa e de gestão 
financeira e patrimonial 
que possuem, é que re-
alizam a aplicação dos 
recursos. Dessa forma, o 
ministério, após efetuar 
liberação financeira, não 
possui qualquer ingerên-
cia sobre os processos de 
pagamento e sobre deci-
sões administrativas que 
estejam a cargo de suas 
unidades vinculadas.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do MEC

Serviços, em maio, abriu 
21,8 mil vagas formais para 
esses trabalhadores. Na 
Indústria da Transformação 
foram 12,6 mil e no Comér-
cio, 11,8 mil postos. Tam-
bém tiveram desempenho 
positivo para essa faixa 
etária a Construção Civil, 
com saldo de mil postos, os 
Serviços de Utilidade Pú-
blica, com cerca de 400, 
e a Extrativa Mineral, com 
165 vagas a mais.

Estados
O estado que mais em-

pregou jovens foi São Pau-
lo. Em maio, foram criadas 
26.861 vagas formais para 
trabalhadores com até 29 
anos. A maioria, 20.123, 
tinha entre 18 e 24 anos. 
Em segundo lugar ficou Mi-
nas Gerais, com um saldo 
positivo de 14.581, sendo 
10.140 para a faixa de 18 a 
24. E o terceiro é o Paraná, 
com saldo de 6.150.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Minis-
tério do Trabalho 

parcelas, consecutivas ou 
não; ou existir saldo deve-
dor após a data de venci-
mento da última parcela.

De acordo com a ins-
trução normativa que disci-
plina o parcelamento, não 
podem ser parcelados dé-
bitos, como os inscritos em 
Dívida Ativa da União, os re-
lativos aos Impostos sobre 
Operações Referentes à 
Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comu-
nicação e sobre Serviços de 
Qualquer Natureza inscritos 
em dívida ativa dos estados 
ou municípios, além de mul-
tas por descumprimento de 
obrigação acessória e débi-
tos relativos à contribuição 
previdenciária desconta-
da de empregado.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações da Re-
ceita Federal 

Projeções da Fenabrave melhoram com últimos 
dados de automóveis e comerciais leves. Previsão 

é de alta de 4,3% no encerramento do ano

Em nota, estatal explicou que medida vale apenas 
para o gás de cozinha residencial

Baixa umidade típica do inverno resseca as mucosas e 
deixa corpo mais suscetível a doenças respiratórias

Automóveis e comerciais leves registrou aumento de 13,71% nas vendas 
em comparação com mesmo período de 2016

A companhia informou ainda que o ajuste pode se 
refletir ou não no preço final pago pelo consumidor

Os valores serão aplicados na manutenção, custeio e 
pagamento de assistência estudantil, entre outros

Grupo de trabalhadores jovens têm apresentado 
resultados positivos no Caged

Pedido de parcelamento deverá ser feito pelo site 
da Receita Federal

Vendas de veículos 
novos crescem 
5,15% em junho

Petrobras anuncia 
redução de preço 
do gás de cozinha

Durante o inverno, 
hidratação deve ser 

reforçada

O mercado automotivo 
começa a se recuperar. As 
vendas totais de veícu-
los, em junho, cresceram 
5,15%, na comparação 
com igual mês do ano 
passado. Segundo dados 
da Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabra-
ve), a previsão é de que 
o ramo de automóveis e 
comerciais leves apresen-
te o melhor desempenho 
entre os setores obser-
vados pela entidade, um 
crescimento de 4,3%.

No mês, o segmento 
de automóveis e comer-

A companhia informou 
ainda que o ajuste pode 
se refletir ou não no preço 
final pago pelo consumido-
rA Petrobras reduziu em 
4,5% os preços do gás de 
cozinha para uso residen-
cial pelos distribuidores 
em botijões de até 13 kg. 
O reajuste entrou em vigor 
nesta quarta-feira (5). Em 
nota, a estatal informou 
que as revisões feitas nas 
refinarias podem ou não se 
refletir no preço final pago 
pelo consumidor.

No entanto, como o 
ajuste foi aplicado sobre 
os preços praticados sem 
incidência de tributos, o 
preço do botijão pode ser 
reduzido, em média, 1,5% 
ou R$ 0,88 por botijão se o 

ciais leves, que é o que 
atende pessoas físicas, 
cresceu 13,71%, frente a 
junho do ano passado. As 
vendas totais, no acumu-
lado do ano, avançaram 
4,25%. Para a entidade, 
os números revelam uma 
tendência de melhora.

Com as reformas eco-
nômicas propostas pelo 
governo, economistas do 
mercado financeiro preve-
em para este ano a volta 
do crescimento econômico. 
Já no primeiro trimestre, 
a Produto Interno Bruto 
(PIB) cresceu 1%, frente 
ao último período de 2016. 

reajuste for repassado inte-
gralmente ao consumidor.

Na segunda-feira (3), 
a estatal já havia anuncia-
do uma redução média de 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Para este ano, a previsão 
dos economistas é de que 
o País cresça 0,39%. Em 
2018, a previsão é ainda 
melhor: 2% de alta.

Vendas de carros usados
O segmento de veículos 

usados também apresentou 
bom desempenho no primei-
ro semestre. De acordo com 
os dados da Fenabrave, as 
vendas avançaram 8,63% 
no período. Apenas na com-
paração entre junho e igual 
mês do ano passado, o 
crescimento foi de 9,82%.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações da Fenabrave

5% no gás de uso comer-
cial e industrial.

Fonte: Portal Brasil, 
c o m  i n f o r m a ç õ e s  d a 
Petrobras

Além da queda nas 
temperaturas, o inverno 
também é marcado pela 
baixa na umidade, na maior 
parte do País. A mudança de 
estação deixa o corpo mais 
propício a doenças respira-
tórias como rinite e asma, 
assim como alergias de pele 
e sangramento nasal.

Isso acontece porque 
as mucosas do corpo ficam 
ressecadas, causando irri-
tação dos olhos e do nariz, 
e dermatites. Crianças e 
idosos são os mais susce-
tíveis a esses problemas e, 
por isso, a hidratação deve 
ser reforçada. A recomen-
dação é ingerir ao menos 
dois litros de água por dia e 
usar cremes hidratantes.

A casa fechada, com 
pouca ventilação, aliada a 
tapetes e ao pó atacam em 

cheio os alérgicos. Para 
deixar a casa livre de ácaros 
e mofo, a Associação Brasi-
leira de Alergia e Imunologia 
(Asbai) recomenda:

 fazer a limpeza da casa  
apenas com pano úmido, 
tanto nos móveis, quanto 
nos assoalhos;

guardar em armários 
fechados ou empacotar 
objetos que acumulem pó, 
como livros, brinquedos, 
entre outros;

lavar semanalmente a 
roupa de cama;

preferir edredons a co-
bertores de pelos;

usar umidificadores com 
parcimônia, apenas nos dias 
muito secos, já que ele pode 
aumentar a proliferação de 
mofo no ambiente.

Exercícios ao ar livre
Entre os meses de julho 

e setembro, o Ministério da 
Saúde alerta também que a 
população deve evitar a práti-
ca de exercícios físicos entre 
9h e 17h, quando as taxas de 
umidade ficam mais baixas. 
Outra dica é deixar uma bacia 
com água nos ambientes, 
para aumentar a umidade.

Para evitar os sangra-
mentos no nariz, a pasta 
ainda orienta que a popula-
ção higienize a região com 
soro fisiológico. Segundo o 
Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet), as regiões 
Centro-Oeste e Norte marca-
ram 20% de umidade nesta 
terça-feira (4). O índice ideal 
para a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) é de 60%.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mi-
nistério da Saúde, Inmet, 
Agência Brasil e Asbai.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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acesse o portal da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade

Regionais

São Lourenço irá sediar o 
Eco Encontro 4x4 Off Road

Maior rota de turismo 
religioso do Brasil será 

implantada em setembroPor Maria Cristina 
Ribeiro Meirelles

São Lourenço e a 
microrregião tem sido 
reconhecida nacional-
mente pela qualidade de 
seus eventos de aventu-
ra em montanhas e sobre 
rodas, como a passagem 
do Enduro da Indepen-
dência, o Megacycle com 
várias edições, o Encon-
tro dos Amigos Land Ro-
ver por dois anos, sendo 
que em 2015 o comboio 
dessas viaturas bateu o 
recorde Sul Americano; 
Bike Fest, Campeonato 
Nacional de Weeling, 
Campeonato Nacional de 
Balonismo, entre outros.

Diante desse ce-
nário cada vez mais 
favorável e aliado ao 
fato de que a região 
é agraciada por uma 
natureza exuberante 
e um clima agradável, 
a Araucár ia Ecotu-
r i smo em parcer ia 
com o São Lourenço 
Convention & Visitors 
Bureau e a Prefeitura 
Municipal, através da 
SECTUR- Secretaria 
de Cultura e Turismo, 
realizarão o Eco En-
contro 4x4 Off Road, 
no período de 7 a 10 
de setembro, no Parque 
Ilha Antônio Dutra.

O evento terá como 
atrativos para os ins-
critos quatro trilhas 
com vários níveis de 
dificuldades, onde os 
participantes terão opor-
tunidade de conhecer e 
conduzir suas viaturas 
pela Serra da Mantiquei-
ra e poderão testar suas 
habilidades em expedi-
ções com duração de 3 
a 6 horas, percorrendo 
trechos com fazendas, 
belas cachoeiras, mon-
tanhas e vales. Será 

O Caminho Reli-
gioso da Estrada Real 
(CRER) será implan-
tado oficialmente no 
dia 03 de setembro. O 
percurso possui 1032 
quilômetros e passa por 
30 municípios mineiros 
e 6 paulistas, conectan-
do dois grandes santu-
ários nacionais através 
da Estrada Real. 

Apesar de grandes 
nomes na gestão e 
idealização do projeto, 
criado por Cláudio Luiz 
de Carvalho Leão e 
Eberhard Hans Aichin-
ger, para que a rota seja 
implementada de ma-
neira eficaz e alcance 
o seu objetivo de salva-
guardar e desenvolver 
a identidade religiosa 
do caminho, a ade-
são dos municípios por 
onde o caminho passa 
é de extrema importân-
cia. O projeto está sob 
a gestão da empresa 
Sacrum Brasilidades e 
conta com o apoio do 
SEBRAE, CNBB, PUC 
Minas, SETUR-MG, 
SETUR-SP, FIEMG 
e Instituto da Casa 
Comum (ICC).

No último dia 26 
a cidade de São Lou-
renço recebeu o ter-
ceiro seminário sobre 
o CRER que contou 
com a presença de li-
deranças, religiosas e 
locais, bem como repre-
sentantes do governo 
dos municípios de São 
Lourenço, Itamonte, 
Caxambu, Cruzí l ia, 
Pouso Alto, Congo-
nhas e Baependi.

Durante o seminário 
os gestores puderam 
esclarecer dúvidas e 
traçar estratégias para 

Mais de 280 mil 
consumidores são 

prejudicados por pipas

Soltar pipas é uma 
das brincadeiras mais 
populares entre as 
crianças e adolescen-
tes em todo o país e, no 
inverno, essa atividade 
ganha mais força, de-
vido à intensidade dos 
ventos típicos desta 
estação do ano e pela 
coincidência com as 
férias escolares.

Mas a diversão pode 
gerar prejuízos e trazer 
riscos à segurança da 
população se for reali-
zada de forma irrespon-
sável. Em Minas Gerais, 
de janeiro a maio deste 
ano, a Cemig registrou 
840 ocorrências de inter-
rupção no fornecimento 
de energia elétrica devi-
do a essa prática, que 
prejudicaram mais de 
284 mil consumidores 
da empresa.

Somente nos cin-
co primeiros meses 
deste ano, na Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), fo-
ram registrados 356 
desligamentos provo-
cados por pipas na 
rede elétrica, que pre-
judicaram mais de 140 
mil clientes da Cemig. 
O uso do cerol – mis-
tura cortante feita com 
cola, vidro e restos de 
materiais condutores 
– é um dos principais 
causadores dos desli-
gamentos, causando o 
rompimento dos cabos 

de energia quando en-
tra em contato com 
a rede elétrica. Além 
disso, muitos curtos 
circuitos são provoca-
dos pela tentativa de 
retirada de papagaios 
presos aos cabos.

Segundo o enge-
nheiro eletricista da Ce-
mig, Demetrio Venicio 
Aguiar, alguns proce-
dimentos devem ser 
adotados para que não 
haja risco à segurança 
nem ocorram interrup-
ções no fornecimen-
to de energia com a 
prática da brincadeira. 
“As pipas devem ser 
empinadas em locais 
abertos e afastados da 
rede elétrica. Jamais 
use fios metálicos ou 
cerol e, caso a pipa 
fique presa, não tente 
resgatá-la”, orienta.

Além disso, Aguiar 
alerta sobre um novo 
produto que vem agra-
var os problemas e os 
riscos: um tipo de fio 
cortante feito em escala 

industrial, chamado de 
“linha chilena”, produzi-
do com materiais mais 
abrasivos que o cerol. 
“Esse tipo de linha é 
muito mais cortante do 
que o cerol comum, e 
infelizmente é possível 
adquirir este material 
de origem estrangeira 
pelo mercado paralelo 
e até pela internet”, diz 
o engenheiro.

Acidentes graves
Além dos prejuí-

zos causados pela falta 
de energia, a Cemig 
também alerta para os 
riscos à segurança que 
a soltura de pipas pode 
trazer quando praticada 
próxima à rede elétrica, 
causando acidentes 
graves com as pessoas 
que as manipulam e 
também ocasionar aci-
dentes com terceiros.

Demetrio Aguiar 
conta que a maioria 
dos acidentes acontece 
quando o papagaio fica 
preso na rede elétrica 

e as crianças tentam 
retirá-lo utilizando mate-
riais condutores, como 
pedaços de madeira ou 
barras metálicas. O con-
tato com a rede elétrica 
pode ser fatal para essas 
crianças, além do risco 
de rompimento do cabo, 
que pode atingir outras 
pessoas que estiverem 
passando no local.

O engenheiro cha-
ma a atenção, ainda, 
para o fato de que o 
uso do cerol pode trans-
formar uma simples 
linha de papagaio em 
um material condutor 
e provocar choque elé-
trico ao entrar em con-
tato com a rede. Além 
disso, muitas crianças 
amarram as pipas com 
arames e fios.

“São materiais alta-
mente condutores de 
energia e que acabam 
sendo energizados 
quando tocam os ca-
bos de energia, cau-
sando o choque elétri-
co”, explica Aguiar.

preparado uma pista 
off road para os pilotos 
mais ousados, além 
de uma gangorra onde 
a habilidade se torna-
rá o grande trunfo. E 
para complementar, irá 
acontecer o Desafio de 
Gigantes com a partici-
pação de quartetos na 
modalidade MMT (Mi-
xed Modality Training), 
no estilo Crossfit.

O espaço irá ofe-
recer stands para os 
expositores de auto-
peças locais e regio-
nais, fornecedores de 
acessórios e produtos 
para veículos 4x4 e 

4x2, equipamentos de 
esportes de aventura, 
rede wifi gratuita, es-
paço kids de 100 m², 
artesanato regional e 
praça de alimentação, 
trazendo para o públi-
co as novas tendên-
cias de mercado.

Haverá um ponto de 
coleta seletiva de óleo 
de cozinha e aparelhos 
eletrônicos, além do 
plantio de árvores para 
recomposição e com-
pensação de carbono, 
tendo como parceiro o 
projeto 4x4 Sustentável. 
Serão realizadas ainda 
palestras sobre o meio 

ambiente, geologia da 
Serra da Mantiqueira, 
mecânica, normas de 
segurança na condu-
ção das viaturas, entre 
outros temas. Duran-
te o evento ocorrerão 
apresentações com os 
balões da Federação 
Mineira de Balonismo 
na parte da manhã, voo 
cativo de balões à tar-
de, alvo para pouso de 
Parapente, sobrevoo de 
Paratrike, apresentação 
de Flash Mob, trazen-
do para o público alvo 
um diferencial duran-
te sua permanência 
em São Lourenço.

a implementação da 
rota, que liga o San-
tuário de Nossa Se-
nhora da Piedade, que 
completa 250 anos de 
devoção, e o Santuá-
rio Nacional de Nossa 
Senhora da Conceição 
Aparecida, padroeira do 
Brasil, que celebra em 
2017 os 300 anos da 
descoberta da imagem 
de N. S. Aparecida. 

Em razão destas ce-
lebrações religiosas do 
ano de 2017, o CRER 
será instalado oficial-
mente pela Romaria 
550, que terá início no 
Santuário da Serra da 
Piedade no dia 03 de se-
tembro em quatro moda-
lidades e tem a chegada 
prevista para o dia 9 de 
setembro, no Santuário 
de Aparecida, no inte-
rior de São Paulo.

O Departamento de 
Turismo, Meio Ambien-
te, Esporte e Lazer da 
cidade de Baependi, 
cidade já reconhecida 
nacionalmente como 
um grande centro do 
Turismo Religioso, está 
à espera da visita dos 
membros da Romaria 

550, que acontecerá 
ainda este mês, para 
definir as demandas ne-
cessárias para acolher 
os peregrinos. “Para 
Baependi é de suma 
importância estar inclu-
ído no maior caminho 
religioso do Brasil. A 
cidade já recebe mi-
lhares de fiéis todos os 
anos, no Santuário da 
Imaculada Conceição, 
Igreja da Nhá Chica e 
esperamos recepcio-
nar os peregrinos da 
Romaria 550 da melhor 
maneira possível. De-
clarou Marco Ferreira, 
Coordenador de Turis-
mo de Baependi. 

A Secretar ia de 
Turismo e Cultura de 
Caxambu avalia que o 
lançamento do CRER 
vem de encontro com a 
formatação e promoção 
de novos tipos de turis-
mo que venham a com-
plementar o segmento 
principal na cidade que 
é o de bem estar e cul-
tura tendo como atra-
tivo principal o Parque 
das Águas. O gestor da 
pasta, Gustavo Toledo, 
conta ainda que o ponto 

de apoio aos peregrinos 
será provisoriamente 
na Portaria do Parque 
das Águas com apoio 
de estudantes do CEP 
e voluntários da Igreja 
Católica. “A Secretaria 
de Turismo e Cultura irá 
oferecer uma apresen-
tação musical para os 
caminhantes que irão 
pernoitar na cidade. Em 
breve será construído 
um Centro de Atendi-
mento ao Turista no 
centro de Caxambu que 
servirá de ponto oficial 
junto aos peregrinos 
que estejam de pas-
sagem na cidade via 
qualquer modalidade, 
caminhada, ciclismo, 
4x4 e cavalgada”, afir-
ma Gustavo. 

As modal idades 
comtempladas na Ro-
maria 550 são a ca-
minhada, ciclismo, ca-
valgada e 4x4. Todas 
terão um grupo oficial 
e uma equipe de apoio 
e, após este momento, 
o Caminho Religioso 
da Estrada Real estará 
aberto a todos os pere-
grinos e turistas que o 
quiserem percorrer.

Além dos prejuízos aos clientes da companhia, 
brincadeira pode causar acidentes graves

Gestores de Baependi e Caxambu falam sobre a 
adesão das cidades à nova rota da Estrada Real

No estado, a Cemig registrou 840 ocorrências de interrupção no 
fornecimento de energia elétrica

Seminário sobre o CRER aconteceu no último dia 26 em São Lou-
renço e reuniu gestores e líderes de diversas cidades da região 

Foto: Divulgação

Foto: Marina Ibba
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Festival de Inverno de 
Caxambu deve atrair 30 
mil turistas e visitantes

Cruzília recebe evento 
classificatório para Nacional 

do Mangalarga Marchador
Aiuruoca inicia Plano 
de Desenvolvimento 

Turístico do município

35º FESTIVAL 
CANTE E CONTE

Segundo a Secretaria de Turismo, o setor já recebeu mais 
de R$ 200 mil em investimentos

Etapa classificou três melhores animais para a  nacional, que 
acontecerá em Belo Horizonte (MG)

O “encontro de ideias” acontece mensalmente para 
direcionar metas e estratégias para o setor

Nesta edição o evento retorna com as atrações 
nos bairros da cidade

Caxambu é conheci-
da por abrigar importan-
te complexo de águas 
carbogasosas do Sul de 
Minas. Porém, com tem-
peraturas mais baixas, a 
cidade tornou-se um dos 
destinos da região para 
curtir o período mais frio 
do ano. Durante o mês 
de julho acontece o Fes-
tival de Inverno 2017.

O evento, que acon-
tece anualmente no mu-
nicípio, prepara eventos 
específicos para a tempo-
rada de inverno. Os atra-
tivos ocorrem aos finais 
de semana e valorizam a 
música diversificada, gas-
tronomia de qualidade, ro-
teiros turísticos temáticos 
e exposições artísticas. 

A prefeitura está oti-
mista quanto ao número 
de visitantes na edição 
do evento deste ano. 
São esperados cerca de 
30 mil pessoas durante o 
mês de julho. Embora a 
gestão municipal não te-
nha informado o número 
de turistas e visitantes 
no mesmo período do 
ano passado, esta ex-
pectativa deve superar 
a dos últimos anos. 

Ao todo, serão nove 
atrações durante o mês, 
entre elas, cinco atrati-
vidades musicais, duas 
histórico-culturais, uma 
esportiva e o destaque: 
o “Festival Gastronômico 
Boa Mesa”, que oferece 
pratos especiais em res-
taurantes da cidade, como 
também oficinas e shows.  
A programação inclui ain-
da outros três eventos, 
entre eles, o I Colóquio 

A criação de cavalos 
Mangalarga Marchador tem 
forte rastro histórico e cultu-
ral no município. A prática, 
que foi passada de geração 
a geração, transformou a 
cidade no berço dessa raça. 
Por ser o polo desse tipo de 
cavalo, a cidade recebeu o 
último evento classificatório 
para a Nacional do Manga-
larga Marchador. 

A etapa, que antece-
deu a final, aconteceu 
entre os dias 22 e 25 de 
junho no Complexo Hu-
mano da Ventania, no mu-
nicípio cruziliense, na 10ª 
Exposição Berço da Raça 
do Cavalo Mangalarga 
Marchador. Quase 200 
animais do tipo vieram de 
diversos estados do país. 
O evento contou com 
o apoio da Associação 
Brasileira dos Criadores 
do Cavalo Mangalarga 
Marchador (ABCCMM).

A classificatória pon-
tuou os três melhores ani-
mais de cada categoria. Os 
cavalos escolhidos passam 
para a próxima e última eta-
pa que vai ocorrer na Ex-
posição Nacional, em Belo 
Horizonte (MG). A nacional 
acontece nos próximos 
dias 18 e 19 de julho. 

Embora a raça seja 
apreciada pelos criadores, 
não é qualquer animal 
que é escolhido para as 
competições. Segundo 
Tarcísio Junqueira Perei-
ra, diretor administrativo 

Sul Mineiro de História, o 
VIII Festival Nacional de 
Orquídeas e o IV Festival 
Nacional de Música. 

Todas as atividades 
serão real izadas em 
dias, horários e locais 
complementares, valo-
rizando pontos tradicio-
nais do município, como 
o Parque das Águas/
Balneário, a Praça 16 de 
Setembro e o Calçadão. 

Os  inves t imen tos 
para a real ização de 
eventos ultrapassam R$ 
200 mil. De acordo com 
a Secretaria Municipal de 
Turismo, o montante con-

da ABCCMM, o cavalo 
precisa ter boa criação, 
ser bem cuidado e trei-
nado. “O cavalo precisa 
ser campeão em compe-
tições menores. O animal 
precisa passar pelas Co-
pas Marchas escolhida 
pela associação. É por 
categoria, entre os mais 
novos e mais velhos, ou 
cavalos castrados. São 10 
categorias para o grande 
campeonato”, explica. 

Neste dia estarão pre-
sentes apenas os melho-
res da raça no país em 
um único local, o Parque 
Bolivar de Andrade, mais 
conhecido como Parque 
da Gameleira. O comple-
xo foi totalmente revitali-
zado nos últimos meses. 
Os expositores, porem, 
tiveram até o dia 25 de 

sidera os sete primeiros 
meses do ano. O setor 
tem sido prioridade da 
prefeitura e empresários 
caxambuenses, como 
informa o secretário da 
pasta, Gustavo Toledo. 
“Os envolvidos no turis-
mo local têm buscado 
criar alternativas que 
complementam a visi-
ta além do Parque das 
Águas, ofertando roteiros 
temáticos que valorizem 
outros atrativos existen-
tes em Caxambu”.

 Com previsão de pú-
blico maior do que em 
edições anteriores, a rede 

junho último para realizar 
as inscrições de seus ani-
mais para o evento. 

De acordo com a ABC-
CMM, serão 1.800 ani-
mais na exposição e a 
expectativa de movimentar 
cerca de R$ 20 milhões 
em negócios nos leilões e 
nas vendas diretas entre 
criadores. Mais de 200 
mil visitantes são espera-
dos nos 12 dias do maior 
evento de equinos de uma 
mesma raça da América 
Latina. O tema da Nacional 
deste ano destaca as habi-
lidades da raça: “O Cavalo 
do Trabalho e do Lazer”.

Mesmo em tempos de 
crise pelo qual o país atra-
vessa, Tarcísio Junqueira 
diz que  os negócios no setor 
ainda continuam em alta. 
“Posso dizer que há cinco 

O potencial turístico de 
Aiuruoca está sendo ex-
plorado com novas ideias 
e estratégias para o setor. 
O Conselho Municipal de 
Turismo da cidade tem se 
reunido mensalmente para 
criar metas e proporcionar 
ao segmento crescimento 
maior nos próximos anos. 
A exemplo disso, os con-
selheiros se reuniram na 
quinta-feira (6) última para 
direcionar possíveis ações 
para o turismo. 

Por enquanto, inicia-
tivas estão sendo toma-
das para que o COMTU, 
como é chamado, consi-
ga valorizar e promover 
os diferentes campos de 

atuação do turismo da 
cidade. De acordo com o 
conselho, o perfil turístico 
do município está voltado, 
principalmente, para as 
áreas de gastronomia, 
turismo rural e agricultura, 
natureza e aventura, cura 
e exoterismo além da pró-
pria cultura de Aiuruoca.

“Estamos elaborando 
ações de valorização e 
promoção desses cam-
pos como eventos, rotei-
ros, boa comunicações 
e ações de educação e 
formação. O resultado 
esperado é um plano onde 
estarão metas a serem 
desenvolvidas pelo poder 
público, iniciativa privada 

e sociedade civil”, infor-
mou Raquel Hellich, se-
cretária de Turismo.

COMTUR de Aiuruoca
O Conselho Municipal 

de Turismo de Aiuruoca é 
vinculado a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico Social e Ambiental. 
O conselho é consultivo, 
normativo e deliberati-
vo e responsável pela 
promoção e execução 
da Política Municipal de 
Turismo. Os conselheiros 
se reúnem, no mínimo, 
a cada dois meses para 
elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Turís-
tico 2017/2019.

hoteleira deve ter ocupa-
ção de, no mínimo, 70% 
dos 13 hotéis da cidade 
durante o Festival de In-
verno. Juntos, os estabele-
cimentos somam aproxima-
damente 1.300 leitos. 

O secretário de Tu-
rismo, Gustavo Toledo, 
considera que este está 
sendo um momento único 
para o setor. “A população 
está positiva e compreen-
de que existem oportuni-
dades para se empreen-
der no setor. Para quem 
busca bem-estar e cultura, 
Caxambu é uma ótima op-
ção no Circuito Turístico 
das Águas”, afirma. 

A prefeitura não sou-
be informar estimativa 
de arrecadação para a 
economia do município, 
mas acredita que todos 
os segmentos ligados 
ao turismo sejam bene-
ficiados pelo Festival de 
Inverno, com destaque 
para o setor hoteleiro, 
alimentação, artesanato 
e Parque das Águas.

anos víamos valores que o 
pessoal achava um absurdo, 
mas agora os valores nor-
malizaram e a comercializa-
ção acontece. Em caxambu, 
por exemplo, tinha cerca de 
50 animais. Quase 90% foi 
vendido”, acrescenta. 

Museu do Mangalarga 
em Cruzília

O Museu Nacional do 
Cavalo do tipo foi inaugura-
do em novembro de 2012. 
O espaço abriga um rico 
acervo de documentos, fotos 
e objetos que contam a tra-
jetória desta raça genuina-
mente brasileira. A sede está 
instalada no antigo casarão 
da Fazenda Bela Cruz, uma 
das primeiras propriedades 
de criadores do Mangalar-
ga Marchador, localizada 
no Centro da cidade.

Festival de Inverno teve início no dia primeiro deste mês e ocorre até o fim de julho

Cerca de 200 cavalos Mangalarga Marchador participaram do evento em Cruzília

Conselheiros estão desenvolvendo estratégias para o turismo da cidade 

Os eventos “âncoras” acontecem nos fins de semana

Fotos: Divulgação/SKR Prodruções Artísticas e Culturais

Foto: Divulgação/ABCCMM

Foto: Divulgação/Prefeitura

Arte: Tiago Gouvêa/TGG Publicidade

No próximo dia 26 de 
julho começa, na cidade 
de Baependi a 35ª edição 
do Festival Cante e Conte. 
O festival acontecerá entre 
os dias 26 e 30 e tem como 
novidade o retorno das 
apresentações nos bairros 
da cidade. Este ano, sob 
a presidência de Totonho 
Lelo, os bairros que irão 
receber atrações artísticas 
são o Palmeira e o Lavrinha, 
contemplados com a apre-
sentação do Grupo Maria 
Cutia, de Belo Horizonte. 

Durante os dias do Fes-
tival, a cidade ainda irá 
receber o 2º Food Truck 
Baependi Festival, na pra-
ça da cidade, com diversas 
opções gastronômicas para 
os moradores e visitantes. 

O festival teve início 
em 1980 com um grupo de 
estudantes que passava 
férias na cidade, tendo 
a frente Chico Pelúcio, 
Hemilson, Tigrinho, João 
Vilela e Rubens, resolveu 
mostrar os trabalhos musi-
cais dos baependianos e, 
de alguma forma, incenti-
var esses músicos. 

No ano seguinte o 
projeto cresceu e ganhou 
um final de semana todo 
para as apresentações. 
Foi então criada a Asso-
ciação Cante e Conte, 
que desde 1980 promove 

uma programação dife-
renciada para o mês de 
julho em Baependi. 

Pelos seus palcos, 
praças e ruas já passa-
ram artistas de expressão 
mundial, tais como o Gru-
po Galpão, Beto Guedes, 
Lô Borges, João Bosco, 
Toninho Horta, Wagner 
Tiso, Grupo Transforma, 
Grupo Ponto de Partida, 

Chico Lobo, Cia Marlene 
Silva, Orquestra Sinfônica 
de MG, entre outros.

Esse ano, o Festival 
Cante & Conte conta com 
o Patrocínio Master do Su-
permercado Carrossel, GT 
Motores, Laticínio Cruzi-
liense, CEMIG, Governo de 
Minas, Prefeitura Municipal 
de Baependi e Câmara Mu-
nicipal de Baependi.
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Festival Boa Mesa 
Caxambu movimenta 

restaurantes da cidade

Festa do Lar Santo Antônio em Aiuruoca

Evento acontece durante o mês de julho e oferece pratos 
sofisticados nos estabelecimentos do município

Não é apenas a esta-
ção do inverno que marca o 
mês de julho em Caxambu. 
Durante o período mais 
frio do ano, a cidade é o 
cenário ideal também para 
quem busca boa comida. 
Ao longo do mês acontece 
o Festival Boa Mesa, que 
está em sua 3ª edição. 

Cada restaurante par-
ticipante prepara um prato 
exclusivo, formando um cir-
cuito gastronômico regional 
já que o mesmo acontece 
em Baependi e Aiuruoca. 
Na cidade caxambuense, 
17 empreendimentos par-
ticipam do festival. 

O Boa Mesa é um even-
to de rua, com atrações 
culturais e gastronômicas 
que valorizam produtos 
regionais. A proposta reúne 
quatro iniciativas, que juntas 
oferecem ao público uma 
experiência única: gastrono-
mia, encontro e alegria. 

No Circuito Boa Mesa, 
cada restaurante inscrito 
apresenta um prato es-
pecial diversif icando a 
gastronomia da cidade 
e região. Já os Festins 
são jantares com menu 
fechado realizados se-
manalmente nos hotéis 
da cidade. As Oficinas 
de Inclusão Gastronô-
mica são realizadas em 
parceria com a Paróquia 
de Caxambu nas comu-
nidades mais carentes 

da cidade, com intuito de 
gerar alternativa de renda. 
Por fim, o Boa Mesa na 
Praça inclui aulas-show, 
praça de alimentação e 

Foto: Divulgação/Convention Caxambu

atrações musicais. 
O Festival é uma inicia-

tiva do Caxambu e Região 
Convention & Visitors Bu-
reau em parceria com o 

Sindicato de Hospedagem 
e Alimentação da cidade. 
De acordo com os organi-
zadores, o projeto busca 
incentivar o aprimoramento e 
a excelência na preparação 
e no atendimento gastro-
nômico, além de compor e 
incrementar a estação de 
férias no município com foco 
especial nos bares, restau-
rantes e hospedagem.

O Boa Mesa, como in-
formado pela prefeitura, é a 
principal atração do Festival 
de Inverno de Caxambu. 
A temporada de inverno 
deve atrair cerca de 30 mil 
pessoas neste ano. 

A proposta é que os restaurantes ofereçam pratos diversificados e sofisticados

O Boa Mesa é a principal atração do Festival de Inverno

Evento acontece com a colaboração e solidariedade da comunidade
Foi realizada no dia 2 

de julho a tradicional festa 
beneficente do Lar Santo 
Antônio, em Aiuruoca. A 
instituição beneficente, 
que atua na cidade há 29 
anos, acolhe atualmente 
46 idosos residentes de 
Aiuruoca e cidades vizi-
nhas e conta com um qua-
dro de 20 funcionários. 

A festa, que acontece 
tradicionalmente no pri-
meiro domingo de julho, é 
preparada por um grande 
número de colaboradores 
da cidade e tem início 
com uma Trezena de 
Santo Antônio com a re-
alização de missas na 
sede da instituição todos 
os dias da semana.  

No domingo (2), as co-
memorações começaram 
ao meio dia com a celebra-
ção da missa festiva que 
deu início ao dia repleto de 
atrações. Além da Cavalga-
da dos Amigos do Lar, que 
contou com a participação 
de mais de 400 cavaleiros, 
o domingo teve também 
um grande encontro de 
trilheiros, leilão de gados e 
prendas e serviço de bar-
racas com várias comidas 
típicas mineiras. 

Para encerrar o domingo 
de festa os participantes pu-
deram prestigiar muita músi-
ca ao vivo com a dupla Jean 
Lucca e Thiago e também 
com a banda Rodeio. 

A festa, que vem cres-
cendo a cada ano, é uma 
realização da Associação 
Comunitária do Movimento 
Familiar Cristão de Aiuruo-
ca e possui muitos colabo-
radores de toda a cidade. 

O Lar Santo Antônio 
se mantém através de 
doações e conta com as-
sociados, bazar, a contri-
buição dos residentes com 
suas aposentadorias, toda 
autorizadas por suas fa-
mílias ou responsáveis, e 

também um convênio com 
a prefeitura municipal. 

As arrecadações da 
festa são importantes 
para investir em melhorias 
para a instituição, de acor-
do com o que é decidido 
nas reuniões da diretoria 
e conselhos fiscal e de-
liberativo da Associação 
que administra o Lar. 

Para ajudar a institui-
ção basta procurar o Lar 
Santo Antônio à Rua Toni-
co de Barros, 31, Campo 
Prático em Aiuruoca. Tel 
(35)3344-1446.

Fotos: Helder Carvalho

Missa festiva iniciou as celebrações no domingo Tradicional cavalgada reúne mais de 400  cavaleiros

Festa acontece sempre no primeiro domingo de julho

Trilheiros da cidade e região se reúnem na celebração

Trilheiros posam para foto junto à natureza

A festa é o reflelxo da união de muitos colaboradores

Cavalgada dos Amigos do Lar Santo Antônio

Trilha explora a paisagem da região 

Pães de Santo Antônio foram distribuídos para todos

A festa celebrou os 29 anos do Lar Stº Antônio

Encontro dos trilheiros da região anima a festa
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Prefeitura Municipal 
de Dom Viçoso

ATOS OFICIAIS

Fies terá crédito 
de R$ 250 milhões 
para trabalhador

USP vai adotar sistema 
de cotas raciais e 
sociais em 2018

Em Hamburgo, Meirelles diz que 
economia dá sinais de força

Servidores federais recebem 
incentivo para se qualificarem

Edital de turismo vai 
oferecer bolsas para 

qualificação no exterior

EXTRATOS

Processo: 0037/2017 Moda-
lidade: Pregão Presencial Nº 

015/2017

Termo De Adjudicação
O Pregoeiro Municipal de 

Dom Viçoso, no uso de suas atri-
buições, ADJUDICA a empresa 
Frederico Matias Lemos CPF 
08989424623- ME, licitante ven-
cedora do processo licitatório nº 
037/2017,na modalidade de Pre-
gão presencial nº 015/2017,que 
tem como objeto Contratação 
de empresa para a prestação 
de serviços de responsabilida-
de técnica sobre o tratamento, 
controle e monitoramento da 
qualidade da água tratada des-
tinada ao abastecimento público 
do município de Dom Viçoso.

Dom Viçoso, 04 de julho de 
2017

Pedro de Moura Campos
Pregoeiro

Termo De Homologação
O Prefeito Municipal de 

DOM VIÇOSO, no uso de suas 
atribuições, HOMOLOGA o 
julgamento feito pelo

P r e g o e i r o  d e s i g n a -
d o  p e l a  P o r t a r i a  N ° 
0 0 3 7 / 2 0 1 7 , r e f e r e n t e  a o 
p r o c e s s o  l i c i t a t ó r i o  n º 
037/2017,na  moda l idade 
de Pregão presenc ia l  nº 
015/2017,que tem como ob-
jeto Contratação de empresa 
para a prestação de serviços 
de responsabilidade técnica 
sobre o tratamento, controle 
e monitoramento da qualida-
de da água tratada destinada 
ao abastecimento público do 
município de Dom Viçoso.

Dom Viçoso, 04 de julho de 
2017

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

Extrato De Contrato
Unidade Administrativa 

Serviço de Obra e Vias Públicas
Contrato nº:2017.07.001
D a t a  d e  A s s i n a t u r a : 

05/07/2017
Vigência: 05/07/2017 A 

05/07/2018
Processo de Licitação nº: 

037/2017
Modalidade e nº P r e g ã o 

Presencial nº  015/2017
Fundamento Legal 

Lei 10.520/02 e 8.666/93
Objeto Contratação de em-

presa para a prestação de servi-
ços de responsabilidade técnica 
sobre o tratamento, controle e 
monitoramento da qualidade da 
água tratada destinada ao abas-
tecimento público do município 
de Dom Viçoso.

Contratado:Frederico Matias 
Lemos CPF 08989424623- ME

CNPJ:27.732.523/0001-89
Dotação Orçamentária:2.5.0.

15.452.005.2.0033.3.3.90.39
Valor :R$ 25.800,00 (Vinte e 

Cinco Mil e Oitocentos Reais).

A Universidade de São 
Paulo (USP) anunciou a de-
cisão de reservar vagas para 
alunos oriundos de escolas 
públicas e autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas 
(PPI), a partir do próximo 
ano. É a primeira vez que 
a instituição irá utilizar o 
sistema de cotas sociais 
e raciais, assim como nas 
universidades federais.

A reserva será feita 
de forma escalonada: em 
2018, serão 37% das va-
gas de cada unidade de 
ensino e pesquisa; em 
2019, a porcentagem de-
verá ser de 40% de vagas 
reservadas de cada curso 
de graduação; para 2020, 
em cada curso e turno 
ela deverá ser 45%; e no 
ingresso de 2021 e nos 
anos subsequentes, deve-
rá atingir os 50%.

Dentro das vagas re-
servadas para estudantes 
de escolas públicas haverá 
a reserva de 37% para 
estudantes autodeclarados 
PPI, índice que equivale à 
proporção desses grupos 
em São Paulo, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

O reitor da USP, Marco 
Antonio Zago, classificou 

Em viagem para par-
ticipar da cúpula do G20, 
o ministro Henrique Mei-
rel les conversou com 
jornalistas e ressaltou 
que a situação econô-
mica do Brasil dá sinais 
de força e resiliência. “O 
mais importante é que a 
economia brasileira fun-
ciona bem e está dando 
mostras de resiliência e 
força nesse período de 
certa incerteza”, disse.

De acordo com o mi-
n is t ro da Fazenda,  o 
governo federal continua 
trabalhando de forma 
“focada e concentrada” 
na aprovação da agenda 
econômica que tramita 
no Congresso Nacional, 
citando como exemplo 
a modernização traba-
lhista e a reforma da 
Previdência Social.

Uma das principais 
medidas para impulsionar 
o mercado de trabalho, 
a modernização traba-
lhista está prestes a ser 

Servidores da admi-
nistração pública federal 
que desejam fazer mes-
trado acadêmico, douto-
rado ou pós-doutorado 
têm apoio do Estado 
para buscar qualif ica-
ção: a Lei nº 11.907, de 
2 de fevereiro de 2009, 
garante direitos que faci-
litam esse processo.

Segundo o texto da 
lei, funcionários públicos 
podem receber licença 
remunerada para partici-
par de programas de pós-
graduação em instituições 
de ensino superior no País. 
A regra vale apenas para 
pós-graduação stricto sen-

O Programa de Quali-
ficação Internacional em 
Turismo e Hospitalidade 
(PQI) vai oferecer bolsas 
de estudos no exterior 
para alunos brasileiros. O 
edital da cooperação entre 
o Ministério do Turismo e 
a Fundação de Coordena-
ção de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) será lançado 
neste mês de julho.

O projeto vai reforçar 
ações de qualificação pro-
fissional, ampliando as 
oportunidades de formação 
e capacitação previstas no 
plano Brasil + Turismo. As 
bolsas serão financiadas 
pelo Ministério do Turismo, 
e a Capes vai aplicar os 
recursos para implementa-
ção dos benefícios.

A primeira ação será o 
lançamento de chamada 

a decisão do Conselho 
Universitário, tomada nes-
ta terça-feira (4), como 
histórica. “É emblemático, 
porque representa uma 
universidade que tem lide-
rança e muita visibilidade 
no País. A inclusão social 
é um problema impor-
tante do ponto de vista 
de integração de nossa 
população”, disse.

Neste ano, a quantidade 
de ingressantes da gradu-
ação oriundos do ensino 
público foi recorde na USP: 
passou de 3.763 (34,6%), no 
ano passado, para 4.036 es-

tudantes (36,9%) em 2017.

Sisu
A universidade tam-

bém irá ampliar o número 
de vagas do próximo ves-
tibular, que serão destina-
das ao Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu).

“Ao todo, em 2018, 
serão oferecidas 11.147 
vagas. Desse total, 8.402 
serão reservadas para 
candidatos aprovados pela 
seleção da Fuvest e 2.745 
para o Sisu”, divulgou a 
USP. Em relação ao ves-
tibular de 2017, houve 

analisada pelo plenário 
do Senado Federal. Já 
a reforma da Previdên-
cia Social, considerada 
essencial para reequili-
brar as contas públicas, 
aguarda análise da Câ-
mara dos Deputados.

Na avaliação de Meirel-
les, a reforma previdenciá-
ria deve ser discutida pelos 
parlamentares no segundo 
semestre do ano.

Meta fiscal
Ao comentar a situação 

das contas públicas, Mei-
relles afirmou que o gover-
no federal possui “atenção 
permanente” ao ajuste 
fiscal e que a arrecadação 
deve melhorar neste ano, 
diante da entrada de recei-
tas extraordinárias.

De acordo com o mi-
nistro, a aprovação da 
medida que devolve pre-

su, isto é, programas de 
mestrado acadêmico, dou-
torado e pós-doutorado. O 
benefício também exige, 
necessariamente, que a 
participação não possa 
ocorrer simultaneamente 
com o exercício do cargo.

Para solicitar o afas-
tamento com a finalidade 
de cursar mestrado, o 
servidor deve ser titular 
de cargo efetivo há pelo 
menos três anos. Se a 
intenção é fazer um dou-
torado ou pós-doutorado, 
esse período deve ser de, 
no mínimo, quatro anos.

Para cursar mestrado 
e doutorado e usufruir do 

afastamento remunerado, 
o trabalhador não pode ter 
tirado licença para tratar 
de assuntos pessoais dois 
anos antes da nova soli-
citação. No caso do pós-
doutorado, nenhuma licen-
ça pode ter sido tirada nos 
quatro anos anteriores.

Em todos os casos, 
ao fim do afastamento, os 
servidores devem, obriga-
toriamente, permanecer no 
cargo por tempo igual ao da 
licença, sob pena de res-
sarcir o órgão ou entidade 
onde trabalha pelos gastos 
com a formação. O mesmo 
vale para servidores que 
não obtiveram o título de 

pública para participação 
em cursos com até três me-
ses de duração em institui-
ções de ensino superior do 
Reino Unido. O público-alvo 
são alunos de graduação 
das áreas de turismo e hos-
pitalidade de instituições de 
ensino superior brasileiras, 
públicas e privadas.

Além da parceria com 

a Capes, o ministério cele-
brou Acordo de Cooperação 
Internacional com a Asso-
ciation of Colleges (AoC), 
representante das institui-
ções de ensino superior no 
Reino Unido, onde serão 
realizados os cursos.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mi-
nistério do Turismo

Em 2017, a instituição registrou número recorde de estudantes do ensino 
público aprovados em seus cursos de graduação, 36,9% no total

Em conversa com jornalistas, titular do Ministério da Fazenda ressaltou 
que governo está focado na aprovação das reformas econômicas

Membros da administração pública federal têm direito à
 licença remunerada para cursos de mestrado e de doutorado

Público-alvo são alunos de graduação das 
áreas de turismo e hospitalidade de 

instituições públicas e privadas de ensino superior

Reservas de vagas vão considerar conjuntamente a Fuvest e o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu)

Meirelles também destacou que, neste ano, governo 
federal contará com receitas extraordinárias

Processo seletivo será conduzido pelo Ministério do 
Turismo, que lançará chamada ainda em julho

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

aumento de 407 vagas 
destinadas ao Sisu.

As 2.745 vagas re-
servadas para o Sisu 
serão distribuídas em três 
modalidades: 423 serão 
para ampla concorrência; 
1.312 para estudantes 
que tenham cursado o en-
sino médio integralmente 
em escolas públicas; e 
1.010 para alunos de 
escolas públicas e auto-
declarados pretos, pardos 
e indígenas (PPI).

Fonte:  Por ta l  Bra-
sil, com informações da 
Agência Brasil

catór ios não sacados 
aos cofres públicos é um 
avanço no sentido de 
cumprir a meta de déficit 
primário para este ano, 
fixada em R$ 139 bilhões. 
Na estimativa dele, a me-
dida deve gerar cerca de 
R$ 8 bilhões em receita 
ao Tesouro Nacional.

Além disso, completou, 
os leilões em infraestrutura 
neste ano também devem 
ajudar o governo federal a 
impulsionar a arrecadação 
de receitas. Meirelles esti-
ma que o leilão de hidre-
létricas programado para 
este ano deve arrecadar 
mais do que o estimado 
anteriormente.

O valor mínimo de ou-
torga pela concessão das 
hidrelétricas de São Simão 
(GO/MG), Jaguará (MG/
SP), Miranda (MG) e Volta 
Grande (MG/SP) foi fixado 
em R$ 11 bilhões.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mi-
nistério da Fazenda

mestre ou doutor, exce-
to nos casos em que se 
comprove “força maior”, de 
acordo com o texto da lei.

Os programas de ca-
pacitação e critérios para 
participação em programas 
de pós-graduação serão, 
segundo a Lei 11.907, de-
finidos por “ato do dirigente 
máximo do órgão ou en-
tidade” no qual o servidor 
trabalha. Essa participação 
pode ocorrer com ou sem 
afastamento do servidor, 
que serão “avaliados por 
um comitê constituído 
para este fim”.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações da Casa Civil

O Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) 
vai abrir 20 mil vagas para 
atender exclusivamente 
trabalhadores brasileiros 
com carteira assinada e 
dependentes desse pú-
blico. “É uma política de 
valorização do trabalhador 
brasileiro e sua família. 
Basta ter carteira assinada 
e cadastro de beneficiário 
do abono salarial para ter 
acesso facilitado ao finan-
ciamento a partir de 2018”, 
afirma o ministro do Traba-
lho, Ronaldo Nogueira.

A fonte de financiamen-
to será o Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT). 
“Buscamos, cada vez mais, 
fazer do FAT um fundo in-
dutor de oportunidades ao 
trabalhador e não apenas o 
provedor. As regras serão 
divulgadas oportunamen-
te”, enfatiza o presidente 
do Conselho Deliberativo 
do FAT (Codefat), Virgílio 
Nelson da Silva Carvalho.

O ministro Ronaldo No-
gueira participou, nesta quar-
ta-feira (6), do lançamento o 
Novo Fies. No evento, o 
ministro da Educação, José 
Mendonça Bezerra Filho, 
anunciou ainda a abertura 
de 75 mil novas vagas no 
sistema de educação supe-
rior privada para o segundo 
semestre deste ano.

Já em 2018, serão 
oferecidas 300 mil va-
gas, divididas em três 
modalidades. A primeira 
prevê 100 mil contratos 
para pessoa com renda 
familiar de até três salá-
rios mínimos a juro zero. 
Pelas novas regras, o 
aluno vai pagar presta-
ções de, no máximo, 10% 
da renda mensal.

A segunda opção é 
voltada para as regiões 
Norte, Nordeste e Centro-
Oeste e atenderá ao grupo 
de estudante cuja renda 
familiar é de até cinco 
salários mínimos por pes-
soa. Serão 150 mil vagas 
a custo de 3% de juros, 
mais correção monetária. 
Será utilizado para finan-

ciar a linha dos fundos de 
desenvolvimento.

Já a terceira modalidade, 
também para famílias com 
renda de até cinco salários 
mínimos, ainda sem taxas de 
juros definidas, usará como 
fonte de financiamento o 
BNDES e fundos regionais, 
com risco de crédito com-
partilhado com os bancos. A 
previsão é de 60 mil vagas.

Outra novidade é que 
as taxas bancárias serão 
de responsabilidade das 
instituições de ensino con-
tratantes. Com essa mu-
dança, o governo calcula 
economizar aproximada-
mente R$ 300 mil por ano.

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mi-
nistério do Trabalho

Programa vai abrir 20 mil vagas para atender
 trabalhador com carteira assinada e cadastro 

de beneficiário do abono salarial

Ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou 
ainda a abertura de 75 mil novas vagas para 
segundo semestre deste ano

Foto: Divulgação
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Toque você também

Cantinho da Coquetel

Instruções:  O objetivo do 
Sudoku é preencher os quadrados 
vazios com números entre 1 e 9 de 
acordo com as seguintes regras:

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada linha.

Cada número deve aparecer so-
mente uma vez em cada coluna.

Cada número deve aparecer somen-
te uma vez em cada quadrante.

Sudoku

Cozinhe você também

Cruzadinhas

Tirinhas

Duas dúzias de anos de notícias 
ao sul mineiro

Aline Barros - Ressuscita-me
Sopa de cebola gratinada

 Ingredientes
5 cebolas médias em 

cubinhos
1 dente de alho picado
2 colheres de sopa de 

manteiga
1 colher de sopa de 

azeite
1 litro e 1/2 de água 

quente
2 tabletes de caldo de 

galinha
200 ml de vinho branco 

seco
2 colheres de sopa de ami-

do de milho dissolvido em 1/2 
xicara de chá de água fria

Noz-moscada em pó 
a gosto

Fatias de pão levemente 
torradas

Fatias de mussarela
Queijo parmesão ra-

lado

Modo do Preparo
Dourar muito bem as ce-

bolas e o alho na manteiga 
e azeite

Colocar a água quente 
e o caldo de galinha

Deixar cozinhar por 10 
minutos

Acrescentar o vinho 
branco a noz moscada e 
o amido de milho

Mexer bem até engros-
sar e desligar

Colocar a sopa em ti-
gelinhas que possam ir 
ao forno

As fatias de pão, fatias 
de mussarela e o queijo 
parmesão ralado

Levar ao forno bem forte 
somente para gratinar 10 a 
15 minutos

Retirar do forno e servir 
imediatamente

Horizontais: 1-Instrumen-
to de ataque e defesa; 
4-O mesmo que cebola; 
8-Curso de água doce; 
10-Peso molecular (abrev); 
11-Símbolo do alumínio; 
12-Pronome pessoal; 14-A 
parte de trás; 15-Figura 
importante em qualquer 
modalidade; 17-Cair em 
forma de cascata; 20-Plan-
ta herbácea; 21-Engado; 
22ª-O “o” em espanhol; 
23-Estrela em Inglês; 24-A 
rainha das águas; 26-O 
mamilo da vaca; 27-impul-

so, movimento; 28-Ante-
meridiam;

Verticais: 1-O pinheiro bra-
sileiro; 2-Dança escocesa; 
3-Pedra de moinho; 5-Pre-
mosição simples (gram.); 
6-Colocar; 7-Causaram muito 
alegria; 9-O que na inflação 
provoca os preços; 12-Estu-
dante, aluno; 13-O que pro-
duz e vive da arte; 15-O que 
não é liso ou polido; 16-Um 
dos pontos cardiais; 18-Grito 
de dor; 19-Demonstra obe-
diência; 25-Pronome antigo 

que significa outra coisa. 

Respostas da 
edição anterior:

Hor: ARMA, CEPA, RIO, 
MOL, AL, ELA, RE, AS-
TRO, CASCATEAR, AIPO, 
ISCA, EL, STAR, IARA, 
TETA, ALOR, AM.

Ver: ARAUCÁRIA, RIL, 
MÓ, EM, POR, ALEGRA-
RAM, ALTA, ESCOLAR, 
ARTISTA, ASPERO, OES-
TE, AI, ACATA, AL.

Ria você também
A segunda

O velhinho de 70 anos 
foi fazer um check-up com 
seu médico e durante os 
exames reclamou ao mé-
dico que estava com um 
problema sério:

Velho:-Doutor, estou 
com um problema gra-
ve ! Quando faço amor 
com minha esposa, nem 
sempre consigo ir para a 
segunda. 

O médico riu e disse:
-Ora, meu senhor, na 

sua idade a primeira já 
merece aplausos.

O velho insistiu:
-O pior doutor e que 

na primeira eu sinto calor 
e na segunda eu sinto 
frio.

O médico ficou curio-
so e resolveu dar atençao 
ao velho:

-Tudo bem, meu se-
nhor ! Entao vejamos, qual 
o intervalo médio entre a 
primeira e a segunda ?

O velhinho tascou:
-Bom, a primeira eu 

dou em Janeiro e a segun-
da em Julho.

Governador Mineiro
Um governador assis-

te a televisao num domin-
go a tarde.

Chega um assessor e 
pergunta:

- Firme, governador?
Ao que o Governador 

Mineiro responde:
- Firme, nao. Por en-

quanto é o Sirvo Santos.

Tudo Sobre O Chato
- Um CHATO nunca 

perde o seu tempo. Per-
de o dos outros.

- Justiça seja feita. 
Todo CHATO tem cara 
de CHATO.

- CHATO só nao ron-
ca quando dorme so-
zinho.

-  G e r a l m e n t e  o s 
CHATOs começam di-
zendo : “fica chato dizer 
isso mas...”

- Toda pessoa tem 
seu dia de CHATO mas 

o CHATO e todo dia.
- Todo CHATO cutu-

ca.
- O CHATO quando 

está com tosse nunca 
vai ao médico. Vai ao 
TEATRO.

- CHATO e o sujei-
to que fica mais tempo 
com você do que você 
com ele.

- CHATO e o cara que 
fuma para filar cigarro 
dos outros.

- CHATO e aquele 
que para de fumar para 
f icar chateando quem 
fuma.

- CHATO e o cara 
que vai  com você na 
rua mas para de 2 em 2 
metros porque nao sabe 
conversar andando

- CHATO e aquele 
cara que conta tudo tim-
tim por tim-tim e ainda 
entra em detalhes.

- CHATO e aquele 
cara que você fala : “Pas-
sa lá em casa !” e ele vai 
mesmo.

Encontro com Gerardo 
Rabello em João Pessoa

O jornalista Zacarias Pagnanelli esteve em João Pessoa, 
Paraíba e encontrou o colunista do jornal Correio da 

Paraíba, Gerardo Rabello,  no restaurante Gulliver Mar.

Com 30 anos de experi-
ência, Rabello está presen-
te na TV fazendo coberturas 
de eventos sociais, culturais 
e corporativos da sociedade 
paraibana, no impresso 
e na plataforma digital 
onde traz informações 
sobre entretenimento, 
lazer e principais perso-
nalidades do estado.

Gerardo ainda atua 
em um programa diário 
na Rede Correio de Te-
levisão (RCTV), produz 
eventos e trabalha como 
cerimonialista.

Fonte: http://correio-
daparaiba.com.br/geral/
gerardo-rabello-celebra-30-
anos-de-colunismo-social/

O  Dr.  Humá  
era  rico,  tinha-
se  em  conta  de  
muito  piedoso,  po-
rém,  em  período 
relativamente cur-
to, sofreu inúmeras 
perdas e graves 
desgostos.

Um  dia,  con-
versando  com  os  
colegas,  tomou  
por  tema  da  pa-
lestra  as  suas  pró-
prias desgraças. 
Arrebatados pelo 
ardor dos comen-
tários, procuraram 
os circunstantes 
esclarecer a dúvida 
seguinte:

—  É  admissível  
que  as  desventu-
ras  terrenas  sejam  
sempre  consequ-
ência  de  algum 
pecado cometido 
por quem sofre?

Opinaram  al-
guns  que,  como  
não  existe  homem  
isento  de  culpa,  
as  dores  terrenas  
são sempre con-
sequências dessa 
culpa.

O Dr. Humá, um 
pouco ressentido 
por esta conclusão 
que parecia uma 
ofensa ao seu cará-
ter, e um tanto des-
peitado, objetou:

— Acreditais, 
então, que eu seja 
réu de alguma falta 

grave?
Um dos colegas 

replicou:
— E tu ousas 

imaginar  que o 
Senhor  cas t iga 
um mor ta l  sem 
causa?

— Mas — tornou 
o doutor mordido 
por uma preocu-
pação —, se me 
credes culpado 
em qualquer coisa, 
dizei-o sinceramen-
te, e eu procurarei 
corrigir-me.

— A julgar pelo 
que sabemos de 
ti — declarou um 
dos presentes —, 
és justo em todos 
os  teus  atos.  De  
uma  só  falta  tua,  
de  uma  só,  temos  
ouvido  falar.  Ocor-
re  por  ocasião  da 
vindima. Não dás 
ao teu criado a par-
te da vinha que a 
caridade impõe.

— Que não lhes 
dou sua parte? — 
protestou risonho o 
doutor. — Mas não 
credes vós outros que 
o tal criado me furta 
muito mais do que 
deveria eu dar-lhe?

— E pela suspei-
ta de que teu criado 
te furta, furtas ao 
criado? Diz o pro-
vérbio: “Quem rou-
ba ao ladrão faz-se 
também ladrão.”

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

Ladrão que 
rouba ladrão

Gerardo Rabello e Zacarias Pagnanelli
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Quem não tiver aval da prefeitura pode ser multado; 
medida vale para eventos públicos e privados

Festival terá a presença de grandes nomes da 
música nacional e internacional

Decreto proíbe queima 
de fogos de artifício sem 

autorização prévia

IV São Lourenço 
Jazz & Blues 

acontece este mês
A partir de agora não 

será mais permitida a quei-
ma de fogos de artifício 
com barulho sem autoriza-
ção prévia da prefeitura de 
São Lourenço. O decreto 
que estabelece a medida 
foi publicado no Diário 
Oficial dos Municípios na 
quarta-feira (5) última. 

A pessoa que desejar 
utilizar o artefato terá que 
fazer pedido por meio de 
requerimento ao setor de 
protocolo da prefeitura, 
com antecedência míni-
ma de 15 dias. A deter-
minação vale para quem 
realizar evento público ou 
privado no município. 

Pelo documento,  a 
proibição é para os fogos 
de artifício que causam 
poluição sonora, tal como 
explosões, estouros e es-
tampidos. O impedimento 
é no âmbito municipal tan-
to em recintos fechados 
quanto os abertos. 

O decreto foi assinado 
pela chefe do executivo, 
Celia Cavalcanti (PR), após 
receber ofício do vereador 
Ricardo Toddy (PMDB). 
Atendendo a um pedido de 
protetores de animais da 
cidade, o parlamentar suge-
riu que a prefeita utilizasse 
fogos de artifício silenciosos 
na Festa de Agosto.  

Inicialmente, a proposta 
previa à redução de ruí-
dos sonoros causados aos 
animais com a tradicional 
queima de fogos no dia 10, 
data em que é celebrado 
o aniversário da cidade. A 

Na próxima semana 
a cidade de São Louren-
ço irá receber a quarta 
edição do “São Lourenço 
Jazz & Blues”. O evento 
que acontecerá entre os 
dias 13 e 15 de julho, no 
estacionamento do Parque 
das Águas, é gratuito e 
tem como objetivo selar a 
inclusão definitiva de São 
Lourenço no calendário 
de eventos musicais do 
estado e do país. 

Para esta edição o fes-
tival conta ainda com uma 
nova parceria, além de 
grandes nomes do Jazz, 
Blues e suas variantes, a 
cidade irá receber o projeto 
Minas ao Luar, que busca 
a valorização da música 
brasileira e das culturas 
populares tradicionais. 

O IV São Lourenço 
Jazz & Blues leva ao pú-
blico artistas de expressão 
nacional e internacional. 
Dentre as atrações o festi-
val conta com a presença 
do saxofonista Leo Gandel-
man que irá dividir o palco 
com Júlio Bittencourt Trio. 

A última noite de shows 
do festival terá a ilustre 
presença de J.J. Jackson, o 
artista, nascido no Arkansas 
(EUA), está erradicado em 
São Paulo desde 1981 e 
viaja pelo país interpretando 
clássicos do blues. Com 
mais de 30 anos de carreira, 
Jackson é considerado por 
especialistas do gênero um 
dos maiores intérpretes da 
música americana e já divi-
diu palcos com os lendários 
Jimi Hendrix e B. B. King. 

Haverá ainda shows 
com os músicos Diego 
Figueiredo , Arthur Maia, 
Savoy Jazz Trio, Alex da 
Mata & The Black Dogs e 
Caffeine Trio. Pra recordar 
o sucesso da edição an-
terior, a Russo Jazz Band 
retorna com seu tradicional 
espetáculo itinerante. 

Durante os dias do even-
to, serão ainda realizados 
workshops sobre técnicas 
e performances musicais 
para instrumentistas, can-

A fantasia continua 
pelo Caminho…

No último dia 8
Comemorando, em sua data ímpar,
mais um ano de aniversário 
cinco (5) anos do Caminho do Artesanato!
A cada ano, a natureza destaca
o roteiro da Estrada Real
E leva até os visitantes, boas lembranças…
Dos contos, prosas e da poesia
Compartilhados 
Nessa casa aconchegante. 
O espaço conta
Com um jardim repleto de pássaros e flores!
Por lá, reúnem-se amigos, familiares e visitantes 
das terras altas, da Mantiqueira.
Proporcionando cursos, palestras e a arte
do artesanato mineiro, de raiz
em sua mais singela delicadeza,
mantém as características 
rústicas, em cada detalhe.
Visite pelo caminho, 
o Caminho do Artesanato
E surpreenda-se em sua viagem.

O espaço está localizado na rua Ribeiro da Luz, 329.  
No Mercado Municipal de São Lourenço.
Contato: (35) 3349.8501

Foto: DivulgaçãoFoto: Ilustrativa

Pátio de entrada do Caminho do Artesanato

Roteiro da Estrada Real

Fotos: Pamela Rezende/Flora Maria

prefeita, porém, ampliou 
a sugestão e decidiu pela 
proibição de shows pirotéc-
nicos sem autorização em 
qualquer circunstância.

De acordo com o vere-
ador Ricardo Toddy, pro-
tetores e patrulheiros da 
causa animal procuram 
a Comissão de Proteção 
aos Animais da Câmara 
Municipal, no qual ele é 
presidente, apresentando 
esta demanda. “Eles nos 
mostraram os efeitos nega-
tivos causados aos animais 
pela queima que fogos de 
artifício já pensando na 
Festa de Agosto. Analisa-
mos o pedido e levamos a 
prefeita, que decidiu abran-
ger a ideia”, afirma.

A ONG Gaia Proteção 
ao Meio Ambiente, pro-
move há sete anos a luta 
pelos direitos animais e a 

preservação do meio am-
biente em São Lourenço. 
De acordo com a organi-
zação, em toda data do 
dia 10 de Agosto e festa 
de Réveillon aumenta a 
demanda de mortalidade 
animal na cidade. “No ano 
passado atendemos a três 
casos de cachorros e algu-
mas aves que morreram 
no Réveillon por causa 
do excesso de barulho. 
Os fogos de artifícios são 
um problema tanto para 
os animais domésticos 
quanto os de rua”, informa 
a presidente da ONG, Ana 
Paula Di Lorenzo.

Ainda segundo Ana 
Paula, a poluição sonora 
prejudica também aos que 
estão internados no hospi-
tal da cidade e os autistas, 
que têm audição mais sen-
sível. “A população deve 

considerar não apenas os 
animais, mas também as 
pessoas que são prejudi-
cadas com o excesso de 
barulho”, completa. 

É importante ressaltar 
que este decreto aprovado 
pela prefeitura complementa 
uma lei já existente no muni-
cípio sobre a queima de fo-
gos de artifício, proibindo as-
sim perturbação do sossego 
público e reduzindo traumas 
causados aos animais. 

Festa de Agosto terá fogos 
de artifício silenciosos 
Com a publicação do 

decreto, a queima de fo-
gos na Festa de Agosto 
será sem barulho neste 
ano. O show pirotécnico 
terá apenas efeitos visuais. 
Normalmente, a queima 
acontece no dia 10, data do 
aniversário da cidade. 

tores e demais artistas. 
O evento é realizado 

pelo São Lourenço Conven-
tion & Visitors Bureau, em 
uma parceria cultural com 

SESC-MG, Sindicomércio 
– Sindicato do Comércio de 
São Lourenço, Secretaria 
de Turismo e Prefeitura Mu-
nicipal de São Lourenço. 

Autorização da prefeitura deve ser solicitada com 15 dias de antecedência

J.J. Jackson é um dos grandes nomes do Festival

Caffeine Trio recorda musicalmente os anos dourados

Grupo são-lourenciano Savoy Jazz Trio 

Russo Jazz Band  na última edição do festival


