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XXIV Exposição Nacional de 
Orquídeas de São Lourenço

4 novas cidades 
fazem parte do 

Circuito Turístico 
das Águas 

Festival Nacional homenageia 
Milton Nascimento 

Com a presença de 54 
corais de diversos estados 
do país, o Festival Na-
cional de Corais – Canta 
Brasil 2017 será realizado 
entre os dias 17 e 20 de 
Agosto nas cidades de 
Caxambu e Baependi. 

Para esta edição, o fes-
tival irá homenagear Milton 
Nascimento, um composi-
tor mineiro que é também 
um grande ícone da MPB. 
Cada um dos corais partici-
pantes deverá apresentar 
em seu repertório ao me-
nos uma música do artista 
homenageado. 

Idealizado pelo Maestro 
José Henrique Martins, o 
festival não possui caráter 
competitivo e tem por fina-
lidade proporcionar o inter-
câmbio cultural, a difusão, 
a integração, o incentivo, 
o desenvolvimento e o for-
talecimento de laços entre 
corais regionais, nacionais 
e o público. 

Promovida pelo Núcleo 
de Orquidófilos de São 
Lourenço, a 24ª edição do 
evento acontece entre os 
dias 8 e 10 de setembro, 
no Ginásio Pedro Melo, no 
Parque Ilha Antônio Dutra. 

Além da exposição, 
os participantes serão 
premiados em diversas 
categorias. A competição 
é amparada pela Coor-
denadoria das Associa-
ções dos Orquidófi los 

do Brasil (CAOB), órgão 
de representação das 
entidades orquidófi las 
fundado em 1969. 

O evento tem início na 
sexta-feira, 08, com a chega-
da dos expositores e avalia-
ção das plantas para as pre-
miações. A abertura oficial 
para o público acontece às 
20h com a apresentação do 
Coral Vozes da Cela, sob a 
regência de José Henrique 
Martins. 

O Circuito Turístico 
das Águas incluiu recen-
temente outros quatro 
municípios na lista de 
destinos para turistas 
e visitantes. Entre as 
cidades da região está 
Liberdade, que tem atu-
almente 5.346 habitantes 
aproximadamente como 
indicado pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). 

A cidade tem forte po-
tencial turístico e já vinha 
trabalhando para que fos-
se reconhecida em uma 
dessas classificações 
denominadas pelo Go-
verno de Minas Gerais. 
A possível criação da 
Associação de Turismo 
Rural faz parte da estra-
tégia do município. 

Com a associação e 
outras medidas que ainda 
precisam ser implantadas 
na cidade, os turistas 
poderiam contar com di-
versos serviços do setor, 
entre eles informações 
centralizadas e atrações 
ao ar livre com guias. 

Neste contexto, o Cir-
cuito Turístico das Águas 
tem forte influência sobre 
a economia dos muni-
cípios e a expansão tu-
rística. O circuito é o 
conjunto de cidades 
de uma mesma região 
que se complementam 
para favorecer a cir-
culação turística entre 
os municípios. Minas 
Gerais tem um total de 
48 circuitos, que juntos 
envolvem 600 cidades. 

Canta Brasil acontece este mês em Baependi e Caxambu

Durante o evento os visitantes também poderão adquirir mudas e plantas floridas

chamadas
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A ética política em coma

Excesso de partidos

Conceito escorregadio Rumos do 
Terceiro Setor

7 segredos para 
reestruturar o seu 
tempo e crescer 
espiritualmente Uma noite e o 

trauma de Laurindo
Recebendo aqui em 

São Lourenço a visita de 
um amigo, o qual não o 
via há vários anos e tro-
carmos conversas sobre 
a vida e momentos atuais 
neste longo período de 
desencontro, fui surpreen-
dido com a revelação que 
já  algum tempo, ser leitor; 
via INTERNET, das minhas 
crônicas “Na Fumaça do 
Trem” levadas no Jornal 
Correio do Papagaio, as 
quais vêm de encontro 
ao seu passado de sau-
dosas recordações, onde 
como funcionário e lógico 
ferroviário da Rede Ferro-
viária Federal, serviu até 
se aposentar com a para-
lisação das atividades da 
empresa.Dizendo-se um 
abnegado ferroviário, prima 
ainda pelo interesse nas 
coisas que dizem respeito 
aos trens, principalmente, 
episódios como tão bem 
venho apresentando aos 
leitores, os quais alguns 
se assemelham aos por 
ele conhecidos e até viven-
ciados. Baseado nesses 
elogios eloquentes que me 
faziam lisonjeado, pôs-se a 
narrar um fato que na épo-
ca, dada a perplexidade 
nas raias do inacreditável 
ter ocorrido; o que hoje não 
seria novidade em causar 
admiração e espanto, com 
um colega de trabalho, o 
que fez por isso tornar-se 
motivo de chacota. 

Contou que esse cida-
dão de nome Laurindo, foi 
transferido de Belo Horizon-
te para a Direção Geral, no 
Rio de janeiro, a deixar seus 
familiares em Minas en-
quanto adaptava-se a nova 
vida carioca. Porem, dada 
a distância, a cada mês, 
saudoso, ia visitá-los num 
fim de semana se utilizando 
como locomoção o famo-
so expresso noturno Vera 
Cruz, graciosamente em ida 
e volta pela ferrovia.

Numa oportunidade, 
o foi ofertado uma cabine 
dupla, o qual satisfeito, no 
dia da viagem lá estava 
ansioso à plataforma bem 
cedo, à espera da chegada 
da composição que logo 
aportou à estação. Embar-
cado, dirigiu-se pelo vagão 
a cabine, onde sentou-se 
à poltrona no aguardo do 
outro ocupante no intuito 
de verificar quem se uti-
lizaria das camas; supe-
rior  ou inferior, já que sua 
passagem de cortesia não 
previa a quem determina-
va. Não demorou, abrindo 
a porta, um simpático e 
cordial cidadão de meia 
idade entrou, a dizer que 
iria compartilhar com ele 
à viagem. Escolhidas as 
acomodações, coube a 
Laurindo a cama superior 
e permaneceram a papear, 
onde o agradável cidadão 
revelou ser um padre. Um 
tanto reticente, afinal um 
religioso era necessário 
se ter cuidado às coisas 
a serem ditas às conver-
sas. Cuidadoso, Laurindo 

manteve-se mais a ouvi-lo 
do que a falar possíveis in-
congruências, pois o padre 
comunicativo mais parecia 
um cidadão comum, cujo 
deslize a ser cometido seria 
inevitável, tal a locução fran-
ca e natural entre eles.

Com o tempo passando, 
Laurindo, com educação, 
sugeriu que se recolhessem, 
pois o sono e o cansaço da-
vam sinais que os corpos 
deveriam repousar. No que 
houve concordância. Com 
o tradicional: durma com 
Deus, Laurindo acomodou-
se após trocar as roupas 
pelo pijama subindo a sua 
cama. Cerrando a cortina 
da janela o padre apagou a 
luz acomodando-se ao seu 
leito. Pela madrugada, de 
repente Laurindo abre os 
olhos, sem ver nada pela 
escuridão presente e sem 
barulho desce os degraus 
penetrando no minúscu-
lo toalete visando urinar. 
Procedida a necessidade, 
retorna ao leito preocupado 
em não acordar o padre que 
ressonava a sono solto. Mal 
pegava no sono, Laurindo 
sente algo a tocá-lo. Meio 
tonto e sonolento, tenta 
retornar ao sono, quando 
novamente sente novo to-
que. Assustado, mais que 
depressa, em ato reflexo, 
segura a mão do padre que 
o bolinava. E, quase sussur-
rante ouve: - Amigo, não se 
surpreenda e se preocupe. 
É apenas um carinho que 
me levou a tocá-lo!

Elevando-se em total 
perplexidade, Laurindo 
pula da cama e acende a 
luz a olhar o religioso de 
ceroula quando o mesmo 
o fala: – O ambiente so-
litário desta cabine nos 
conduz ao prazer, o qual 
após partilharmos, eu da-
rei sob confissão a absol-
vição sem penitência. 

Moral da história: Lau-
rindo aturdido, abismado 
sem dizer uma só palavra e 
sem reação diante da cena 
o qual de forma inacreditável 
passava, retornou ao leito 
sem que conseguisse dor-
mir, obviamente, e seguiu o 
resto da viagem apalermado 
até Belo Horizonte.

De retorno ao Rio de 
Janeiro ainda sob tensão 
e confuso, contou-nos o 
seu drama e por isso pas-
sou a ser pelos colegas 
de trabalho, gozado por 
muito tempo, principal-
mente enquanto viajou 
a BH até sua família vir 
morar no Rio de Janeiro. 

Entretanto, o trauma 
por religioso permaneceu 
enraizado em seus con-
ceitos, a ponto, segundo 
revelou, de não ir mais 
às cerimônias religiosas 
como; missas, batizados 
e casamentos. Porém, 
como católico que era e 
temente a Deus, sempre 
que podia, comparecia à 
igreja de São Jorge, no 
Campo de Santana a pe-
dir a Deus perdão por tais 
atitudes intempestivas.
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* Amadeu Roberto 

Em risco está a espécie 
humana, reconheçamos. 
Ergamos em nosso fim as 
armas que nos restam, não 
as da morte, mas as da 
vida propiciadas por uma 
cultura milenar. Nosso belo 
planeta não merece ficar 
desertificado. Um milagre 
o pôs na justa distância do 
sol, proporcionou a vida 
por milímetros. Uma vida 
inteligente, que, porém, 
não significa voltada para 
o bem. E o mal que leva 
ao fim nos ameaça.

Donald Trump é um 
ditador que brinca de demo-
cracia. Blinda-se do sórdido 
esquema que urdiu com os 
russos. Deve demitir em 
agosto seu Secretário de 
Justiça Jeffrey Sessions. 
Busca, também, um meio 
de livrar-se de Robert Muel-
ler, consultor especial do 
FBI. O russo Vladimir Putin 
teria um “kompromat” (baú 
de revelações explosivas 
contra figuras públicas) 
contra Trump, seu servo, é 
o que corre em Washing-
ton, verdade ou não. Para 
blindar-se, o déspota ame-
ricano fará de tudo.

O Judiciário não se in-

tromete nos atos do Exe-
cutivo, ainda que insanos, 
em nome da divisão dos 
poderes, como no Brasil.

Os últimos fôlegos dos 
justos são a opinião pública 
e o impeachment. A primeira 
se converte em confrontos 
sangrentos de ruas, prisões 
etc. O segundo traumatiza 
qualquer nação por muito 
tempo, como se viu nos 
episódios de Nixon, Collor e 
Dilma. Gera antagonismos 
sociais, voltamos aos tem-
pos narrados por Virgílio.

Maduro, antes de cair 
de, procura apoiar-se num 
arremedo de constituição. 
Feita “ad hoc” para seus 
desígnios de permanecer 
no poder de uma república 
falida e esfomeada, agar-
rado a barris de petróleo. 
Busca implodir a Assem-
bleia Nacional, no qual 
a oposição tem maioria. 
Quem o ameaça? Trump, 
que ontem impôs sanções 
a treze venezuelanos e 
promete mais depois da 
“Constituinte”, eivada de 
vícios; poder constituinte 
“territorial”, setorial”, por 
“setores eleitos da socie-
dade”. Coisa insólita no 
direito constitucional co-
nhecido pelo mundo.

Em suma, o roto 
e o rasgado.

O mesmo se dá no Bra-
sil. Os membros do Tribunal 
Eleitoral foram postos para 
livrar Temer; depois, subs-
tituídos os deputados da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, para novos e 
dóceis ao planalto e evitar 
a queda do Presidente. 
Somente depois da denún-
cia o Presidente retomará 
as principais decisões, a 
exemplo da MP no caso 
da reforma trabalhista. 
Estamos paralisados.

Patinamos nós, pobres 
governados, num pânta-
no moral. Como disse o 
jornalista Edward Luce, 
do “Financial Times”, “A 
política é um jogo sujo, e 
as possas que jogam lama 
normalmente também es-
tão cobertas por ela”.

Se não estamos cober-
tos pela lama e não joga-
mos o jogo sujo, emitamos 
com insistência e vigor 
nossas opiniões, por todos 
os meios possíveis, en-
quanto tentativas de salvar 
o futuro deste planeta.

* Amadeu Roberto Gar-
rido de Paula é advogado 
e sócio do Escritório Gar-
rido de Paula Advogados

* Pedro Cardoso

 Algumas questões e 
argumentos no Brasil são 
desmoralizados pela re-
petição verborrágica sem 
uma correlação de fato 
entre a tese e a prática. 
Uma delas é a ladainha 
do excesso de partidos, a 
que algumas pessoas cos-
tumam se referir como me-
ras “siglas partidárias”.

Que existe excesso, 
todos dizem; por que isso 
é ruim todos repetem que 
é por causa do excesso. 
Quando explicam as ra-
zões, a argumentação 
enfraquece a defesa. O 
principal fundamento se-
ria a confusão ideológica 
gerada nos cidadãos, além 
de os pequenos partidos 
venderem alguns minutos 
no horário de televisão nas 
campanhas eleitorais para 
as grandes agremiações.

Não existe prejuízo 
com excesso de ideologias 
porque são poucos os filia-
dos capazes de entender 
o significado de ideologia. 
Menos, ainda, são aque-
les com capacidade de 
fazerem uma associação 
entre sua posição ideoló-
gica e aquela adotada por 
um partido político.

Quanto à venda do 
tempo, também não se 
sustenta, pois se resolve-
ria se não houvesse os “re-
ceptadores”, numa disputa 
típica de um leilão.

Ainda nessa linha de 
distância entre filiados e 
partidos, muitos são filiados 

sem sequer terem conhe-
cimento de que o são. Por 
isso, ainda é comum se 
detectar a duplicidade de fi-
liação na Justiça Eleitoral.

Esses argumentos são 
insustentáveis, a não ser 
para bancar salários de 
“analistas políticos” e en-
cher o peito de políticos 
sem outra coisa impor-
tante para dizer. Mas não 
faltam razões que justifi-
quem a insignificância dos 
partidos brasileiros.

Uma primeira seria a 
ausência de uma atua-
ção política de fato. As 
agremiações partidárias 
limitam-se exclusivamente 
à escolha de candidatos 
a cargos eletivos. Não 
realizam nenhum trabalho 
de conscientização po-
lítica nem de cidadania. 
Entregam candidatos sem 
nenhuma capacidade de 
gestão, e cobram voto 
consciente do cidadão. 
Não é sem razão que a 
corrupção grassa de ponto 
a ponto deste país.

Os filiados servem ape-
nas de número e não parti-
cipam de atividade nenhu-
ma. Quando são chamados 
a participar, l imitam-se 
a legitimar escolhas já 
feitas pelos caciques. É 
assim com a escolha de 
todos os candidatos.

Além de não estimular 
a participação dos seus 
integrantes, os partidos 
são verdadeiros fantas-
mas. Pouquíssimas pes-
soas sabem como são 
estruturados, como se 

organizam, muito menos 
conhecem o endereço de 
um deles. Esse anonimato 
decorre, inclusive, da falta 
de cobertura da mídia, dos 
institutos de pesquisas, 
que só falam de partidos 
em época de ele ição. 
Indaguem a alguém para 
que serve um partido.

Até mesmo os sítios 
dessas instituições não 
trazem nada de interesse 
coletivo. Os textos consti-
tuem-se em autoelogios, 
ou críticas deliberadas aos 
adversários, num padrão 
“botequim de esquina”.

De um mal gigantesco 
nenhum brasileiro escapa: 
os partidos são sustenta-
dos pelo Fundo Partidário, 
um repasse constitucional 
de dinheiro público a pes-
soas jurídicas de direito 
privado. Essa transferên-
cia automática mereceria 
um questionamento sobre 
a sua constitucionalidade, 
já que não há um elo lógi-
co entre os interesses de 
um partido com o interesse 
público ou coletivo.

Definitivamente, os par-
tidos são ruins por seus 
próprios equívocos, por 
falta de atuação, por falta 
de clareza sobre os fins 
para que são constituídos. 
O Brasil não tem boas 
lembranças do bipartida-
rismo. Pelos argumentos 
utilizados, não faz a menor 
diferença de que eles sejam 
duzentos ou apenas dois.

* Pedro Cardoso da Cos-
ta é Bacharel em Direito e 
morador de Interlagos/SP

* José Pio Martins

Na década de 1930, o 
mundo enfrentou uma ter-
rível depressão econômica. 
Convencionou-se dizer que 
há “recessão” quando a 
produção nacional cai um 
pouco e por algum tempo. 
Mas, se a produção cai por 
vários anos seguidos e a 
queda é grande, então temos 
uma “depressão”. Mas, oito 
décadas atrás, como os go-
vernos mediam a produção 
nacional e podiam afirmar 
que havia uma depressão?

Naquela época, não 
existia uma metodologia 
científica para mensurar a 
economia nacional, nem 
computadores para proces-
sar o arsenal de informações 
complexas. A identificação 
do mal se dava por seus 
efeitos. Comida faltando, 
fábricas fechando, pessoas 
perdendo o emprego, desa-
bastecimento generalizado, 
fome se espalhando, deve-
dores não pagando dívidas, 
bancos quebrando… eram 
alguns sintomas de que 
uma grave doença econô-
mica estava em curso.

Não era preciso mapa 
contábil para saber que a 
produção nacional havia 
despencado e uma tragédia 
social estava instalada. Mé-
todos de cálculo da renda 
nacional já existiam, mas 
eram rudimentares e pouco 
confiáveis. Em 1933, os 
Estados Unidos elegeram 
Franklin Roosevelt, sob a 
expectativa de que algo 

* Luiz Gonzaga 

Está se repetindo no 
Brasil a dupla tendência 
já detectada em vários 
outros países, em especial 
os mais desenvolvidos: a 
resposta dos candidatos 
até supera o crescimento 
da demanda de executivos 
de alta qualificação pelas 
organizações não gover-
namentais (ONGs).

Esse movimento vem 
na esteira da crescente 
adoção da governança 
corporativa pelas entida-
des do terceiro setor, que 
vivencia uma etapa de va-
lorização da eficiência, da 
transparência e – como é 
inevitável em certos ca-
sos – da competitividade 
pela atração de recursos 
financeiros, deixando de 
lado o amadorismo e cer-
ta desorganização.

Até porque a qualida-
de e a complexidade do 
atendimento dependem 
da existência de capitais 
humanos e financeiros 
demandados pela dimen-
são das carências sociais 
e econômicas dos milhões 
de brasileiros que necessi-
tam de serviços assisten-
ciais e filantrópicos, pois 
não os recebem, por razões 
diversas, nem do setor pri-
vado nem do governo.

A ef icácia do novo 
momento vivenciado pelo 
terceiro setor tem bom tes-
temunho na bem sucedida 

seria feito para pôr fim à de-
pressão e fazer a economia 
crescer e gerar empregos.

O novo presidente con-
vocou estudiosos para aju-
dar a entender o problema e 
propor soluções. Mas, para 
entender, era preciso medir. 
“Só se gerencia o que se 
conhece; só se conhece o 
que se mede”, esta é uma 
frase de que gosto. Cou-
be ao notável economista 
Simon Kuznets, um russo 
naturalizado americano, a 
criação de um complexo 
sistema de “contas de ren-
da nacional”. Foi um grande 
avanço metodológico.

A principal peça contábil 
do sistema recebeu o nome 
de Produto Interno Bruto 
(PIB). É “produto” porque 
soma todos os bens e servi-
ços produzidos pela nação. 
É “interno” porque computa 
o que é fabricado dentro do 
espaço geográfico do país. 
É “bruto” porque não consi-
dera o desgaste (deprecia-
ção) do estoque de capital 
usado no processo (terra, 
estradas, prédios, máqui-
nas, equipamentos etc.).

Mas o PIB é um concei-
to escorregadio. É também 
um tanto impreciso. Primei-
ro, tudo deve ser somado 
por uma medida única. Não 
é possível somar litros de 
leite, massagem relaxante, 
pílulas para dor de cabeça, 
cortes de cabelo, cirurgias, 
sacas de arroz, sessão de 
cinema, roupas, quilowatts 
de energia. Um país produz 
mais de 1 milhão de itens 

experiência do CIEE que, 
há 14 anos, prat ica a 
governança corporativa, 
registrando como o mais 
expressivo resultado a 
sólida expansão da oferta 
de oportunidades de es-
tágio e de aprendizagem 
– devidamente remunera-
das e supervisionadas.

Com isso, mais e mais 
jovens estudantes são be-
neficiados com o reforço 
da futura empregabilidade 
em paralelo ao estímulo à 
continuidade dos estudos. 
Entre os gestores, além da 
remuneração compatível 
com o mercado, a atuação 
no terceiro setor traz um dife-
rencial que pode fazer toda a 
diferença: o executivo passa 
a trabalhar por uma causa, 
quase sempre gerando 
mudanças para melhor na 
vida de muitas pessoas.

Essa satisfação fica fácil 
de avaliar quando o executi-
vo ganha a consciência de 
que deve passar a medir seu 
sucesso por três métricas: o 
balanço financeiro, a habili-
dade de trabalhar em conjun-
to na gestão da ONG (tanto 
profissionais quanto volun-
tários) e, principalmente, o 
impacto social das ações de 
que participa. O processo de 
adaptação pode ser difícil, 
mas gratificação ao superar 
os obstáculos será muito, 
mas muito mesmo, maior.

* Luiz Gonzaga Bertelli 
é presidente do Conselho 
de Administração do CIEE

de bens e serviços diferen-
tes em forma e substância. 
Para somá-los, é preciso 
adotar uma medida comum. 
Essa é o “preço”. Aqui co-
meçam os problemas.

Por exemplo, uma mas-
sagem e um banho numa 
sauna de luxo custam (valor 
monetário) o mesmo que 
toda a comida consumida 
por uma família pobre duran-
te um mês. O PIB não entra 
no mérito do “valor” (grau de 
utilidade e satisfação) que 
as pessoas atribuem a uma 
massagem e a uma cesta de 
comida. O máximo que a 
contabilidade faz é somar 
o quanto de dinheiro a 
população está disposta a 
pagar por alguma coisa.

Se um livro de língua 
portuguesa é vendido pelo 
mesmo preço de uma re-
vista pornográfica, eles 
são idênticos para efeitos 
de PIB. O cálculo do PIB 
não faz julgamentos nem 
leva em conta se, para 
muita gente, uma revista 
pornográfica proporciona 
mais satisfação que um 
livro de gramática.

Neste momento, alguns 
deputados estão propondo 
tributar os chamados “bens 
supérfluos”. O problema é: 
quem vai julgar o que é e 
o que não é supérfluo? No 
mínimo, os parlamentares 
têm a obrigação de estudar 
e conhecer os assuntos so-
bre os quais legislam.

* José Pio Martins é 
economista e reitor da 
Universidade Positivo.

Pelo Presbítero André Sanchez

Responda a essas perguntas: 
sua vida é organizada? Você con-
segue ter tempo em seu dia para 
dar atenção a todas as suas prin-
cipais prioridades (Deus, família, 
igreja, trabalho, etc.)? Talvez uma 
pequena parcela da população 
consiga fazer isso satisfatoria-
mente. A maioria das pessoas têm 
grandes dificuldades em ter uma 
estrutura corretamente montada 
em seu dia para atender tudo 
aquilo que é importante.

A má notícia é que tudo 
que fazemos fazemos dentro de 
nosso tempo. Não há como fugir 
disso. Se não fizermos algo que 
era importante naquele dia, não 
há como voltar atrás. Por isso, a 
única forma de termos dias bem 
estruturados, onde todas as nos-
sas principais prioridades estejam 
contempladas, é trabalhando em 
frequentes reestruturações, de 
forma que consigamos uma admi-
nistração cada vez mais compe-
tente do nosso tempo disponível. 
A boa notícia é que é possível 
ter um dia mais estruturado no 
qual cheguemos ao fim e nos 
alegremos por ter feito tudo aquilo 
que é importante. Por isso, quero 
compartilhar sete segredos que 
vão te ajudar a reestruturar seu 
dia e o seu tempo, e conseguir ex-
trair o melhor para toda as áreas 
importantes da sua vida, com foco 
em sua vida espiritual.

Reestruturando seu tempo 
para crescer espiritualmente

(1) Defina as prioridades
Imagine a seguinte situação: 

você está trabalhando tranquila-
mente e recebe uma ligação. É um 
parente informando que sua mãe 
acaba de sofrer um grave acidente 
e precisa de você. O que você faz? 
Noventa e noves por cento das pes-
soas certamente sairiam correndo 
para dar atenção a mãe, pois ela é 
prioridade. Prioridades são assim. 
São coisas que merecem a nossa 
atenção acima de outras. Mas se 
você não conhece bem quais são 
as suas prioridades, abrirá espaço 
para uma série de outras coisas 
tomarem o lugar que deveriam ser 
delas. Por isso, defina claramente 
quais são suas prioridades. Deus 
é sua prioridade? Então organize 
sua vida para que isso seja uma 
realidade! Sua esposa é sua 
prioridade? Então organize sua 
vida para que ela, de fato, ocupe 
esse lugar. Dessa forma, como 
no caso da mãe que sofreu o 
acidente, você saberá focar suas 
energias naquilo que é realmen-
te importante em sua vida.

(2) Diga não ao que atrapa-
lha as suas prioridades

Ainda com o exemplo da sua 
mãe que se acidentou, imagine 
que ao informar o seu patrão do 
ocorrido, ele lhe diga que precisa 
muito de você ali naquele momen-
to e que é melhor você ligar para 
que outra pessoa cuide de sua 
mãe. Qual a sua reação? Apesar 
do exemplo exagerado, podemos 
notar que diversas coisas se 
apresentam diante de nós para 
receber o nosso sim e tentar nos 
fazer dizer não para as nossas 
prioridades (como esse patrão 
maldoso). Quando você diz que 
Deus é sua prioridade, mas deixa 
de orar, certamente está dizendo 
não para Deus (sua prioridade) e 
dizendo sim para outras ativida-
des que tomaram o lugar Dele. O 
grande segredo é aprender a dizer 
não para aquilo que quer destruir 
o nosso empenho de valorizar as 
nossas prioridades. Identifique 
essas coisas para os quais você 
tem dito sim, mas que deveria 
estar dizendo não.

(3) Organize as atividades 
do dia em uma folha de papel

Definidas as prioridades, é 
preciso agora organizá-las dentro 
de seu dia. Uma simples folha de 

papel é suficiente para que você 
crie uma pequena lista que possa 
levar no seu bolso. Essa lista pode-
rá ser consultada várias vezes ao 
dia, e você poderá ver o andamento 
das suas ações diante das suas 
prioridades. Por exemplo:

Oração e leitura da Bíblia
Trabalho
Brincar com as crianças
Fazer atividade física
Pagar as contas do mês
Conversar com a esposa
Observe como uma simples 

lista dá clareza ao que você pre-
cisa fazer no dia. Você escreve 
suas prioridades e trabalha para 
que elas sejam realizadas.

(4) Não procrastine, mante-
nha o foco

Ter uma lista ajuda, mas não 
é a única coisa a que temos que 
nos ater. Temos muita facilidade 
de perder o foco. Por exemplo, 
você pode estar brincando com as 
crianças e, facilmente, pegar seu 
celular e se entreter com outras 
coisas, deixando as crianças sem 
a sua atenção. Por isso, é preciso 
foco na realização das tarefas. 
Outro grande inimigo é a procras-
tinação, que é aquela preguiça 
que nos dá e nos faz ir adiando 
as tarefas importantes. Programe 
suas tarefas e, ao menos que algo 
urgente aconteça, as faça com 
muito foco e vencendo a preguiça 
e o desejo de deixar para depois, 
se for necessário.

(5) Tenha um plano para 
enfrentar as emergências

Quem não passa por imprevis-
tos? Dias atrás programei acordar 
por volta das 6 da manhã para minha 
corrida costumeira, mas minha filha 
teve febre a noite. Tive que cancelar 
algumas prioridades, pois a priorida-
de maior era ela naquele momento. 
Passamos a madrugada no hospital. 
O importante nesses momentos é se 
reorganizar e não ficar frustrado. São 
dias especiais que merecem organi-
zações especiais. Nesse dia reor-
ganizei toda minha lista, mantive 
apenas o que era muito necessário 
e inadiável e foquei no descanso da 
família. Diante das emergências, 
trabalhe para resolvê-las e depois 
se reorganize para voltar à rotina 
assim que possível.

(6) Não tenha listas com 
muitas atividades

Um grave erro é fazer listas 
grandes demais e que tomam 
praticamente todo o seu tempo. É 
preciso ser razoável para que não 
haja esgotamento do seu tempo e 
da sua energia. Uma lista de tarefas 
que exige que a pessoa esteja foca-
da e alerta das 6 da manhã às 10 
da noite tem tudo para dar errado. 
Reflita no tempo que cada atividade 
vai te exigir e monte suas listas 
baseado na capacidade que você 
acha que tem de realizar aquelas 
tarefas. Prefira colocar cinco itens e 
cumprir com louvor a colocar quinze 
itens e tudo ficar mal feito.

(7) Separe tempo para des-
cansar e se divertir

A sua lista de atividades pode 
ser uma bênção, mas pode ser 
uma maldição. Se sua lista conter 
apenas atividades e mais ativida-
des estressantes e nunca tiver 
atividades de descanso e lazer, 
logo você ficará estafado, cansado 
ao extremo. Isso te levará ao es-
tresse, a ansiedade e problemas 
psicológicos e físicos. Por isso, 
não esqueça de você mesmo em 
seu dia. Separe momentos de des-
canso, relaxamento, diversão. Por 
isso, vou corrigir a lista anterior, 
para que fique mais adequada a 
um dia saudável de atividades:

Oração e leitura da Bíblia
Trabalho
Brincar com as crianças
Fazer atividade física
Pagar as contas do mês
Conversar com a esposa
Tempo livre para relaxar
Passear com a família na 
praça do bairro
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O objetivo da operação, que ocorre em 9 
de agosto, é formar estoque de cestas de 
alimentos para atender povos tradicionais

Plano pretende transformar economia brasileira 
pela digitalização de dados

Competição internacional envolveu sete países da 
comunidade de Países de Língua Portuguesa

Sexta parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar será creditada 
até sábado, atendendo estudantes de toda a educação básica

Valor total aplicado nas operações de aquisição e distribuição de alimentos 
será de R$ 39 milhões

Projeto prevê melhorias na infraestrutura de redes e acesso à internet; 
pesquisa, desenvolvimento e inovação

Estudantes brasileiros conquistaram três medalhas de ouro e duas de prata na competição

Pnae atende alunos da educação infantil, ensino funda-
mental, ensino médio e educação de jovens e adultos

Conab realiza leilões 
para reabastecer 

estoques públicos

Consulta pública 
reúne sugestões para 

estratégia digital

Brasil fica em primeiro 
lugar na Olimpíada de 
Matemática da CPLP

Estados receberão R$ 
394,4 milhões para 

alimentação escolar

A Companhia Nacio-
nal de Abastecimento 
(Conab) realizará, em 
nove de agosto, leilões 
para aquisição de pro-
dutos para composição 
de cestas de alimentos 
referentes à Ação de Dis-
tribuição de Alimentos 
a Grupos Populacionais 
Específicos (ADA). O 
objetivo da operação é 
formar estoque para aten-
der povos tradicionais e 
populações específicas.

O valor total aplicado 
nas operações de aqui-
sição e distribuição de 
alimentos será de R$ 39 
milhões. Com o recurso, 
será possível montar, 
aproximadamente, 430 
mil cestas que serão do-
adas a mais de 160 mil 
famílias de povos indíge-

O Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações lançou 
a consulta pública da Es-
tratégia Brasileira para a 
Transformação Digital. O 
documento vai reunir as 
diretrizes para a digitali-
zação da economia brasi-
leira nos próximos anos. A 
consulta ficará aberta por 
30 dias, e a versão final 
será encaminhada à Pre-
sidência da República.

A iniciativa pretende 
ampliar diversas iniciati-
vas do governo federal em 
torno da digitalização da 
economia e da socieda-
de. O objetivo é criar um 
ambiente habilitador para 
impactos transformadores 
na agricultura, comércio, 
finanças, indústria e servi-

A equipe brasileira fi-
cou em primeiro lugar na 
7ª Olimpíada de Matemáti-
ca da Comunidade de Paí-
ses de Língua Portuguesa 
(CPLP). O estudante Pau-
lo Gomes de 14 anos ga-
nhou duas medalhas de 
ouro na competição. 

Jovens de outros sete 
países participaram do 
evento que aconteceu de 
24 a 29 de julho na cidade 
de Porto, em Portugal.

Pedro está no primeiro 
ano do ensino médio e 
desde os 11 anos participa 
de olimpíadas brasileiras, 
como a de física, de química 
e de informática. “Foi muito 
bom. Na hora da premiação 
eu ainda não sabia o resul-
tado. Quando fui chamado, 
foi uma emoção muito gran-
de”, conta o estudante.

O estudante afirmou que 

Estados e municípios 
receberão a sexta parce-
la de 2017 do Programa 
Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae) até 
o próximo sábado (5). 
Ao todo serão repassa-
dos R$ 394.454.478,00 
pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), au-
tarquia vinculada ao Mi-
nistério da Educação.

Os recursos do Pnae 
são liberados em dez 
parcelas, para cobrir os 
200 dias do ano letivo da 
educação básica. Apenas 
em 2017, a alimentação 
escolar já recebeu R$ 2,2 
bilhões do FNDE.

“O Pnae é um progra-
ma extremamente impor-

nas e comunidades rema-
nescentes de quilombos, 
além de trabalhadores 
rurais sem-terra, que têm 
acesso ao Plano Nacional 
de Reforma Agrária.

C a d a  c e s t a  s e r á 
composta por aproxima-
damente 22 quilos de 
alimentos, sendo 4 kg 
de feijão preto ou em 
cores, 1 lata de óleo de 
soja, 1 kg de macarrão 
tipo espaguete, 1 kg de 
fubá (região centro-sul 
e Centro-Oeste) ou 1 kg 
de flocos de milho (região 
Norte e Nordeste), 2 kg 
de farinha de mandioca 
(região Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste) ou 2 kg 
de farinha de trigo (região 
centro-sul), 10 kg de ar-
roz, 2 kg de açúcar e 1 kg 
de leite em pó integral.

ços de transportes e logís-
tica, por meio do avanço 
da digitalização dos pro-
cessos produtivos. 

Para tanto, o projeto 
prevê melhorias na infra-
estrutura de redes e aces-
so à internet; pesquisa, 
desenvolvimento e ino-
vação; confiança no am-
biente digital; educação e 
capacitação profissional; 
e a dimensão internacio-
nal. Também deve ser de-
senvolvida uma economia 
baseada em dados; um 
mundo de dispositivos co-
nectados; novos modelos 
de negócio; e transforma-
ção digital da cidadania e 
de governo.

O texto-base destaca 
a tendência de as tecno-
logias digitais ocuparem 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O aporte abrange tam-
bém a realização de chama-
das públicas das regionais 
de Alagoas e Rio Grande 
do Sul, para a aquisição dos 
produtos via compras ins-
titucionais de agricultores 
familiares e/ou coopera-
tivas ou associações de 
agricultores familiares.

A ação é coordenada 
pelo Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS) 
com o objetivo de dar 
assistência a famílias em 
situação de insegurança 
alimentar e nutricional. 
Os recursos foram trans-
feridos pelo MDS à Co-
nab, por meio do Termo 
de Execução Descentrali-
zada (TED), publicado no 
dia 17 de julho no Diário 
Oficial da União.

Fonte: Conab

cada vez mais espaço na 
vida cotidiana. “Elas estão 
em casa, no trabalho, nas 
escolas, nos meios de co-
municação e nas relações 
sociais. Para que o Brasil 
possa tirar pleno proveito 
da revolução digital, co-
lhendo todos os benefí-
cios que a sociedade da 
informação e do conhe-
cimento tem a oferecer, a 
economia nacional deve 
se transformar, com dina-
mismo, competitividade 
e inclusão, absorvendo 
a digitalização em seus 
processos, valores e 
conhecimento.”

Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mi-
nistério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Co-
municações

Balança comercial registra 
melhor julho da história

No acumulado do ano, resultado também é recorde e soma US$ 42,5 bilhões
O saldo comercial 

brasileiro ficou positivo 
em US$ 6,298 bilhões no 
mês de julho, o melhor 
para o período desde o 
início da série históri-
ca. Segundo dados do 
Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Ser-
viços, resultado é 37,6% 
superior ao registrado em 
julho do ano passado.

Com os produtos brasi-
leiros cada vez mais com-
petitivos no mercado inter-
nacional, as exportações 
ficaram em US$ 18,769 
bilhões no mês, enquanto 
as importações totalizaram 
US$ 12,471 bilhões.

De janeiro a julho, o 
saldo comercial brasileiro 
apresentou um superá-
vit (exportações maiores 
que importações) de US$ 
42,514 bilhões, valor 50,6% 
maior que o mesmo perío-
do de 2016. A previsão é 
que a balança comercial 
fique positiva em US$ 60 
bilhões neste ano.

No mês, os três ra-
mos de produtos exporta-
dos apresentaram cres-
cimento de vendas. Os 
itens básicos avançaram 
19%, para US$ 8,361 

bilhões; os semimanufa-
turados cresceram 8,7%, 
para US$ 2,608 bilhões; 
e os manufaturados apre-
sentaram alta de 12,6%, 
para US$ 7,386 bilhões.

Produtos 
mais vendidos

Com relação à ex-
portação de produtos 
básicos, houve aumento 
de receita de: milho em 
grão (93,7%), minério de 
cobre (+88,2%), petróleo 
em bruto (+72%), carne 
bovina (+38,5%), minério 

de ferro (+18,2%), carne 
suína (+10%), carne de 
frango (+8,1%), fumo em 
folhas (+7,1%) e soja em 
grão (+4,6%).

Dentro dos semima-
nufaturados, os maiores 
aumentos ocorreram nas 
vendas de: óleo de soja 
em bruto (+94,4%), semi-
manufaturados de ferro/
aço (+60,1%), ferro fun-
dido (+26,6%), madeira 
serrada (+25,1%), ouro em 
forma semimanufaturada 
(+23,2%), celulose (+10%) 
e ferro-ligas (+1,1%).

No grupo dos manu-
faturados, ocorreu cres-
cimento principalmente 
em óleos combustíveis 
(+273 ,3%) ,  t ra to res 
(+91,7%), máquinas de 
terraplanagem (+83,4%), 
automóveis de passagei-
ros (+69,7%), chassis com 
motor (+49,9%), veículos 
de carga (+45,4%), auto-
peças (+32,8%), aviões 
(+20,7%), laminados pla-
nos (+12,8%), óxidos e 
hidróxidos de alumínio 
(+11,4%) e motores para 
veículos e partes (+9,3%).

Todas as categorias de produtos registraram alta nas exportações

Foto: Divulgação

pretende cursar engenharia 
de computação. Como já é 
um competidor experiente, 
desenvolveu um método 
de estudos. “É importante 
ter o máximo de dedicação 
possível. Quanto maior o es-

forço, mais chance de ter um 
resultado bom”, resume.

O Brasil também con-
quistou outra medalha de 
ouro e mais duas de prata 
na competição. A olimpíada 
foi realizada pelo Departa-

tante, pois garante a ali-
mentação de 40 milhões 
de estudantes por dia, o 

que representa 50 milhões 
de refeições diárias”, re-
força o diretor de ações 

mento de Matemática da 
Universidade do Porto e 
pela Sociedade Portugue-
sa de Matemática.

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

educacionais do FNDE, 
José Fernando Uchoa.

As regras do programa 
definem que um mínimo de 
30% dos recursos transfe-
ridos devem ser utilizados 
na compra de produtos 
da agricultura familiar.

O Pnae atende os 
alunos de toda a edu-
cação básica (educação 
infantil, ensino funda-
mental, ensino médio 
e educação de jovens 
e adultos) matriculados 
em escolas públicas, 
filantrópicas e em en-
t idades comunitár ias 
(conveniadas com o po-
der público).

 Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Mi-
nistério da Educação
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acesse o portal da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade

Dom Viçoso

2ª Festa da Bocaina em prol do Hospital S. Lourenço

Conferências Municipais de Saúde e Assistência Social

Por Sezar Brandão

A festa do bairro Bocaina, 
do município de Dom Viçoso, 
aconteceu pela primeira vez 
em julho de 2016, em prol 
do Hospital São Lourenço e 
teve uma arrecadação total de 
R$27.544,00, conforme docu-
mento anexado na matéria. 

Este ano, a festa foi cele-
brada novamente em prol do 
Hospital, entre os dias 21 e 23 de 
julho. A segunda edição da festa 
foi um grande sucesso, passan-
do de uma festa intermunicipal 
para uma festa estadual. Além 
da presença dos municípios 
vizinhos e um grande número 
de são-lourencianos, a cidade 
recebeu visitantes de Guarulhos, 
São José dos Campos, Cacho-
eira Paulista e Taubaté e até da 
capital mineira Belo Horizonte. 

Foram três dias muito ani-
mados de festa, com barracas 
de salgados, doces, bebidas 
exóticas, missa campal, desfile 
de carro de boi e cavaleiros, 
show de violeiros e o show mais 
esperado da festa com a dupla 
Eric Bruto e Gustavo, que acon-
teceu na noite de sábado. 

Durante o evento aconte-
ceu também o concurso da 
Rainha da Festa. A rainha 
eleita foi Raiane de Paula, 
que recebeu a faixa da ven-
cedora de 2016, Ana Júlia. A 
faixa de Miss Elegância ficou 
com Bruna de Souza e o 
título de Miss Simpatia ficou 
com Enia Rhabecthe. 

As secretarias municipais de 
Assistência Social e de Saúde 
do Município de Dom Viçoso re-
alizaram, em parceria, a 6ª Con-
ferência Municipal de Assistência 
Social e 4ª Conferência Municipal 
de Saúde, com os temas “Garan-
tia de Direitos no Fortalecimento 
do SUAS” e “Saúde Pública 
com Igualdade e Equidade. 
Direitos e Deveres dos Cida-
dãos”, respectivamente. 

As conferências acontece-
ram no Clube Recreativo Dr. 
Ivo de Lima, na tarde do dia 
28 de julho, e contaram com 
160 participantes, porém este 
não foi o único momento de di-
álogo com a comunidade. Nas 
semanas que antecederam o 
evento foram realizadas pré-
conferências nos bairros Ponte 
de Pedra, Serrinha, Centro e 
Viçoso velho. A organização 
do evento explica que estas 
constituem-se de um espaço 
democrático de participação 
de todos, tanto gestores quanto 
usuários e trabalhadores, para 
dialogar e discutir o fortaleci-
mento das políticas de Assis-
tência Social e Saúde. 

Em cada evento a comuni-
dade pôde participar livremente 
para apresentar suas propostas, 
uma vez que este é um momen-
to de interlocução entre poder 
público e sociedade civil. As pré-
Conferências contaram com uma 
significativa participação popular, 
somando 206 pessoas. 

As Conferências Municipais 
possibilitam o debate dos muni-

A organização da festa foi 
realizada por seis moradores do 
bairro da Bocaina, Painho, Filipe, 
Waldir, Edinaldo, Waldinei e Mar-
cos que contaram com o apoio da 
Prefeitura Municipal, da diretora 
da APAE, Benedita Aparecida 
Lima de Souza e a Polícia Militar 
que esteve presente durante to-
dos os dias de evento. A direção 
da festa agradece ao Senhor 
Quinzinho e Miguel por cederem 
o local e a eletricidade para que 
o evento pudesse acontecer. A 
arrecadação financeira final 
só sairá daqui a 30 dias de-
vido ao prazo de pagamento 
do leilão de gados. 

cípios, assegurando reflexões 
das suas realidades, demandas 
e expectativas. São momentos 
únicos para o fortalecimento 
dessas Políticas Públicas. 

A solenidade de abertura 
das conferências contou com 
uma apresentação do convi-
dado especial, o ator Pedro 
Donizetti, da cidade de Passa 
Quatro, que trouxe para o 
palco “O Ultimo Discurso de 
Charlie Chaplin”, do filme O 
Grande Ditador, de 1940.

Os palestrantes que par-
ticiparam do evento foram: 
Luciane Vilela Junqueira, psi-
cóloga do Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família do Município 

Atrações musicais, concurso de beleza, desfile de carros de boi e moda de viola foram destaque no evento
Fotos: Sezar Brandão

 Vencedoras do concurso 2017

Patrocinadora dos desfiles

Cobertura da Polícia Militar aconteceu durante todos os diasDocumento de doação do ano de 2016

Público presente na noite de sábado para o show de Eric Bruto e Gustavo Miss 2017, Raiane de Paula, e Miss 2016, Ana Júlia Show com a dupla Binho e Cleovani

Presença do público para o almoço de domingoLeiloeiro Valentino Silva, DJ  Henrique e a dupla Everton Silva e Jonatan
Prefeito Nei e sua esposa Lu  prestigiam a apresentação 
dos violeiros ao lado da filha

Concentração do desfile de carro de bois

(NASF), com o tema Saúde da 
Mulher; Eduardo Gonçalves, 
diretor da APAE de São Lou-
renço e apoiador do COSEMS 
REGIONAL, com o tema Saú-
de Pública; Elaine Medeiros 
do Espírito Santo, gerente de 
Políticas Públicas da cidade 
de São Lourenço, com o tema 
Garantia de Direitos no Forta-
lecimento do SUAS. 

Após as palestras os partici-
pantes se reuniram em grupos 
de trabalho para discutir os ei-
xos organizadores das políticas 
de Assistência Social e Saúde 
Pública e definir as propostas 
de deliberação construídas 
por cada grupo. No momento 

seguinte, para o encerramento 
das ações do dia, foram reali-
zadas as Plenárias Finais com 
Eleições dos Delegados que 
posteriormente farão parte dos 
Conselhos Municipais de Saú-
de e Assistência Social.  

As conferências são uma re-
alização da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Secretaria 
Municipal de Saúde, Conselho 
Municipal de Assistência Social 
e Conselho Municipal de Saúde 
que contam com o apoio da Pre-
feitura Municipal e da Câmara 
Municipal de Dom Viçoso.

Informações cedidas por: 
Paula Juliene Lima de Souza, 
Coordenadora CRAS

Ator Pedro Donizett representa Charlie Chaplin

Mesa diretora

Juliene de Souza, diretora do CRAS, durante a abertura da conferência

Reuniões de grupo para sugestões

Fotos:Sezar Brandão
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Baependi e 
Caxambu recebem o 
Festival Canta Brasil

Festival de Inverno
 de Caxambu

36º Festival de Música 
de Cruzília recebe 

artistas de todo país

35º Festival Cante e 
Conte de Baependi

17ª edição do Festival Nacional de Corais
 homenageia Milton Nascimento

‘Boa Mesa Caxambu’ foi uma das principais atrações durante a temporada

Evento tradicional na cidade teve presença marcante 
do artista Oswaldo Montenegro

Organização do festival garante ampliar 
o evento na próxima edição

Com a presença de 54 
corais de diversos estados 
do país, o Festival Na-
cional de Corais – Canta 
Brasil 2017 será realizado 
entre os dias 17 e 20 de 
Agosto nas cidades de 
Caxambu e Baependi. 

Assim como nas edi-
ções anteriores, o Canta 
Brasil 2017, contemplará 
o universo da Música 
Brasi le i ra.  Para esta 
edição, o festival irá ho-
menagear Milton Nasci-
mento, um compositor 
mineiro que é também um 
grande ícone da MPB. 

Cada um dos corais 
par t ic ipantes deverá 
apresentar em seu re-
pertório ao menos uma 
música do artista ho-
menageado e, para o 
encerramento do grande 
encontro musical, todos 
os coralistas irão se reu-
nir no Parque das Águas 
de Caxambu, na manhã 
do dia 20, para compor 
o Grande Coro Final que 
irá apresentar as peças 
“Maria, Maria” e “Canção 
da América”, ambas de 
Milton Nascimento. 

Idealizado pelo Maes-
tro José Henrique Martins, 
o festival não possui cará-
ter competitivo e tem por 
finalidade proporcionar o 
intercâmbio cultural, a difu-

Fotos: Márcio Muniz e Wagner Baracat 

Fotos: Divulgação/Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cruzília

O fim do mês de julho 
marcou também o encer-
ramento do Festival de 
Inverno de Caxambu. Du-
rante o período, os turis-
tas e visitantes puderam 
conferir diversas atra-
ções, que aconteceram 
em lugares diferentes do 
município. O Festival Boa 
Mesa Caxambu foi um 
dos principais eventos. 

Ao todo, 17 estabele-
cimentos compuseram o 
roteiro de opções gastronô-
micas na 3ª edição do “Boa 
Mesa Caxambu”. A ocasião 
foi uma oportunidade para 
divulgar a gastronomia 
regional, com incentivo e 
aprimoramento na excelên-
cia, preparação e no aten-
dimento gastronômico. 

O evento é uma inicia-
tiva do Convention and 
Visitors Bureau e do Sin-
dicato de Hospedagem e 
Alimentação, ambos do 
município caxambuen-
se. De acordo com os 
organizadores, as casas 
participantes elaboraram 
pratos exclusivos para 
o festival, formando um 
circuito regional e ofere-
cendo ao público diversas 
opções de lazer. Além dos 
festins semanais, realiza-
dos durante todo o festi-
val, o evento possibilitou 
a troca de conhecimento 
s e experiências.  

O Festival que teve 
início na década de 70, 
no município de Cruzília, 
foi criado oficialmente em 
1972. O encontro que pre-
mia músicos brasileiros 
começou com um grupo de 
jovens da cidade em busca 
de valorizar canções e 
artistas de qualidade. 

A 36ª edição do Festi-
val de Música de Cruzília 
foi realizada no entorno 
da Praça Monsenhor João 
Câncio, entre os dias 28 e 
30 de julho, e recebeu ar-
tistas e visitantes de diver-
sas cidades da região. 

Ao todo o festival sele-
cionou 30 músicas para se 
apresentar durante o evento 
e concorrer às premiações. 
Na sexta-feira, dia 28, acon-
teceu a abertura do 36° Fes-
tival com as apresentações 
dos concorrentes, e logo 
após um espetacular show 
do grupo Lúdica Música.

No sábado, após as 
apresentações dos de-
mais concorrentes o pú-
blico prestigiou um show 
com um dos grandes no-
mes da música brasileira 
com 37 anos de carreira, 
Oswaldo Montenegro. 

No domingo, além da 
grande final, também foi 
preparada uma homena-
gem especial a Berenice 
Maciel, a qual teve papel 
fundamental na criação e 
continuidade do festival e 
recebeu o nome do troféu 
entregue aos premiados.

 De acordo com a 
Secretaria de Cultura de 
Cruzília, o Festival é uma 
manifestação musical de 
resistência contra a mas-
sificação e o consumismo. 
O evento, conforme infor-
mado pela pasta, é voltada 
para a qualidade musical.

A 35ª edição do Fes-
tival Cante e Conte, que 
aconteceu entre os dias 26 
e 30 de julho, foi marcada 
por sua tradição de presti-
giar a cultura local mescla-
da com a apresentações 
de grupos consagrados no 
cenário nacional, o que faz 
do evento um importante 
intercâmbio cultural.

Com grande desta-
que na programação 
deste ano, o retorno das 
atrações teatrais nos 
bairros da cidade mo-
vimentou os moradores 
dos bairros Palmeira e 
Lavrinha, que recebeu 
o Grupo Maria Cutia, de 
Belo Horizonte.

Durante os 5 dias 
de evento, o município 
de Baependi recebeu 
grandes nomes da cul-
tura nacional como 2 
Reis, Maria Cutia, Bull-
dose, entre outros, e 
também artistas locais e 
regionais que estão em 
busca de um maior reco-
nhecimento público.

Para 2018, o presiden-
te da Associação Cante 

Outro evento realizado 
na última semana do mês 
foi a Exposição Nacional 
de Orquídeas, que chegou 
em sua sétima edição. As 
plantas foram colocadas 
na Praça 16 de Setembro, 
no centro da cidade nos 
últimos dias 28, 29 e 30. 

A atração, segundo 
a organização, foi uma 
oportunidade em que to-
dos puderam ter contato 
não apenas com espécies 
de rara beleza, mas tam-
bém com cultivadores e 
profissionais que passa-
ram informações sobre o 
cultivo de orquídeas.  

Todas as atividades 
foram realizadas em dias, 
horários e locais comple-
mentares, valorizando 

Por sua importante tra-
dição histórica, o Festival 
de Música de Cruzília é 
reconhecido no Sul de Mi-
nas como um dos mais tra-
dicionais eventos musicais. 
O evento está registrado 
como Bem Imaterial junto 
ao IEPHA (Instituto Estadu-
al do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais). 

e Conte, Totonho Lelo, 
garante que a 36ª edição 
do festival terá mais dias 
de programação e uma 
variedade maior de espe-
táculos, além da introdu-
ção de oficinas de teatro, 
dança e música.  

A Associação Cante 
e Conte aproveita este 

espaço para agradecer 
a Prefeitura e Câmara de 
Baependi, ao Governo 
de Minas, a todos seus 
patrocinadores e apoiado-
res, artistas, prestadores 
de serviço e a todos que 
compareceram, contri-
buindo para abrilhantar 
ainda mais o evento.

são, a integração, o incen-
tivo, o desenvolvimento e 
o fortalecimento de laços 
entre corais regionais, 
nacionais e o público. 

Ao longo de seus 17 
anos de história, o festi-
val já recebeu corais da 
Argentina, Uruguai, Pa-
raguai, Colômbia, Chi-
le, Venezuela, México, 
Estados Unidos, Itália, 

Equador e Hungria.
O Canta Brasil 2017, 

conta com o apoio das 
Prefeituras Municipais 
de Caxambu e Baepen-
di, Caxambu e Região 
Convention & Visitors 
Bureau, Sindicato de Hó-
teis de Caxambu, Hotel 
Glória, My Place Savassi 
Hotel, Sra. Shirley Balon-
na e UNIS Varginha.

A exposição de orquídeas  foi uma oportunidade para os apreciadores terem 
maior conhecimento sobre as plantas

Show com Oswaldo Montenegro anima o público na noite de sábado

As atrações gastronômicas aconteceram em 17 
estabelecimentos

Eudes Fraga com a canção “Gogó Nagô”  é o 
1º colocado do Festival de Música de Cruzília  

Tavinho Limma, Zé Renato, Kiko Zamarian  e Eric 
Furlan foram classificados em 2ºlugar no festival

Tradicional evento reuniu moradores e visitantes da cidade

Dupla 2 Reis se apresentou na noite de sábado

 Fotos:Divulgação/Cante e Conte

pontos tradicionais da 
cidade, como o Parque 
das Águas/Balneário, a 
Praça 16 de Setembro e 
o Calçadão. O Festival 
de Inverno foi realizado 
pela prefeitura, que previa 
atrair cerca de 30 mil pes-

soas ao longo de julho.
Os investimentos para 

a realização de eventos 
ultrapassam R$ 200 mil 
apenas nos sete primeiros 
meses deste ano, como 
informado pela Secretaria 
Municipal de Turismo. 

Confira os artistas
 premiados:

1º Lugar – Música 
“Gogó Nagô” de Eudes 
F raga  e  Joãoz inho 
Gomes

2º Lugar – Música 
“Baião Delicado” de Ta-
vinho Lima, Zé Renato e 
Kiko Zamarian

3º Lugar – Música “Fo-
lha em branco” de Martim 
Cesar e Zebeto Corrêa

Melhor composição 
local – Música “Memórias” 
de Caio Junqueira e Hel-
der Maciel

Melhor Intérprete – 
Loids Santos com a músi-
ca “Coração de Caboclo”
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Aiuruoca incentiva produtores 
locais com Agricultura Familiar

Iniciativa aquece economia local e estimula produção agroecológica
Os agricultores de 

Aiuruoca tiveram, pela 
primeira vez, a oportu-
nidade de reunir em um 
único espaço alimentos 
cultivados pelos próprios 
produtores locais. Além 
de incentivar a geração 
de renda, a ação pre-
tende ainda fomentar o 
comércio de artesanatos 
e incentivar consumo 
de produtos orgânicos. 
A feira aconteceu no 
domingo (30) último e 
a próxima edição está 
marcada para ocorrer 
daqui a 10 dias. 

Participaram da feira 
produtores de diferentes 
bairros da cidade. A Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Social e Am-
biental (SEDESA) não 
informou, no entanto, o 
número de participantes. 

As pessoas que pas-
saram pela feira conferi-
ram opções variadas de 
alimentos, entre eles, 
milho verde, t ipos de 
mel e queijos, quitandas 
da cozinha mineira, co-
gumelos desidratados e 
doces. Já em relação ao 
artesanato, foram colo-
cados à venda artefatos 
de madeira, costura e 
gesso, além de mate-
riais recicláveis.  

De acordo com a SE-
DESA, o planejamento 
para a realização da Feri-
da de Agricultura Familiar 
e Artesanato teve início 
em abril. A iniciativa, como 
informado pela pasta, 
partiu dos próprios pro-
dutores, que já haviam 

destacado a importância 
social e econômica que o 
projeto poderia oferecer 
ao município. 

Segundo o chefe da 
Divisão de Turismo e 
Meio Ambiente de Aiu-
ruoca, Luis Felipe da 
Silva, a proposta foi aco-
lhida pela prefeitura, que 
acredita no potencial da 
atividade. “A feira poderá 
ser um forte mecanismo 
de favorecimento ao 
desenvolvimento social 
e econômico do muni-
cípio, além de dar novo 
significado ao turismo 
rural, principal atividade 

A iniciativa é um incentivo ao fomento docomércio local e consumo de produtos orgânicos O público pôde conferir variedades de alimentos e produtos artesanais

Havia variedades de mel, queijos e quitandas da 
cozinha mineira

Além dos produtos, população podia ainda 
receber massagemA próxima feira está marcada para este domingo (13)

O planejamento para a realização do evento começou em abrilVariedades de alimentos, entre eles, o milho verde

econômica da cidade. 
Acreditamos que a fei-
ra trará incentivos aos 
produtores rurais a se 
empreenderem cada vez 
mais, além de descobrir 
novos talentos do arte-
sanato e da gastrono-
mia”, afirmou.  

De acordo com in-
formações do Governo 
Federal, a Agricultura 
Familiar corresponde a 
70% dos alimentos con-
sumidos em todo o país. 
O agricultor tem papel 
fundamental na produ-
ção e abastecimento 
dos principais produtos, 

I Auê de Inverno de 
Aiuruoca aquece fim de 

semana na cidade

Hospital de 
Cruzília completa 

62 anos em agosto
Fotos: Divulgação/SEDESA

Foto: Arquivo/Hospital Dr. Cândido JunqueiraO Auê de Inverno de 
Aiuruoca é uma inicia-
tiva que visa fomentar 
os cenários econômico 
e turístico do município, 
oferecendo ao turista e 
ao munícipe uma nova 
atração no calendário 
de eventos da cidade. 
A primeira edição do 
evento aconteceu entre 
os dias 28 e 30 de julho, 
na Praça Monsenhor 
Nagel, com diversifica-
das atrações musicais e 
gastronômicas. 

A abertura do Auê, na 
sexta-feira, ficou por con-
ta da banda “Só Parênt”, 
de Juiz de Fora (MG), 
que com estilo forreggae 
abrilhantou a noite e fez 
todos dançarem. O se-
gundo show da noite foi 
com a banda Zé Virgílio, 
de Lima Duarte (MG), 
que trouxe um repertório 
super agradável da Músi-
ca Popular Brasileira. 

No sábado, dia 29, 
o casal Anariel e Júlio, 
moradores de Aiuruoca, 
abriu a noite com muita 
suavidade também no 
esti lo MPB. O encer-
ramento da noite ficou 
por conta da dançante 
banda Samuca e a Sel-
va, do ABC paulista, que 
arrancou aplausos para 
o grupo de 12 músicos, 
entre metais, cordas, 
percussão e vocal. 

As principais bandas, 
Só Parênt e Samuca e a 

O Hospital Dr. Cândido 
Junqueira, no município 
de Cruzília, é o terceiro 
em ordem de fundação no 
Brasil e, em 15 de agosto 
deste ano, celebra 62 
anos de funcionamento 
sob os cuidados das Irmãs 
Filhas de São Camilo.

Atualmente um novo 
Pronto Socorro e Centro 
Cirúrgico estão sendo cons-
truídos na unidade através 
do convênio que a institui-
ção de saúde firmou com o 
Governo de Minas Gerais 
no valor de R$ 807.601,47. 
De acordo com a asses-
soria do hospital, a previ-
são é de que a obra seja 
finalizada em breve.

A instituição possui hoje 
66 leitos e o corpo clínico 
conta com diversas especia-
lidades como: neurologista, 
cardiologista, urologista e 
proctologista. Seu Centro Ci-

Selva se enveredam pelo 
cenário da música autoral 
e esse foi um aspecto que 
a organização do evento 
buscou valorizar e obteve 
bastante sucesso. 

As noites contaram 
também com comidas 
especiais,  entre cre-
pes francesas, pastel de 
truta defumada, caldos 
e porções apetitosas, 
além de bebidas arte-
sanais como o chopp e 
drinks preparados com a 
cachaça de Aiuruoca.

O evento foi orga-
nizado pela Secretaria 
Munic ipal  de Desen-
volvimento Econômico, 
Social e Ambiental de 
Aiuruoca (SEDESA), 
que também abrange a 
pasta do turismo.

Banda Só Parênti, de Juiz de Fora, na abertura do I Auê de Inverno

Irmãs Fundadoras do Hospital juntamente com a primeira equipe médica 

Casal de Aiuruoca, Anariel e Julio 

Banda Samuca e a Selva animou a noite de sábado

Fotos: Divulgação/SEDESA Aiuruoca

como mandioca, feijão e 
milho. Além de ser ins-
trumento para geração 
de renda, a agricultura 
familiar promove ainda 
a inclusão social man-

tendo o vinculo cultural 
do município.

A próxima feira está 
marcada para ocorrer no 
domingo (13), entre as 9 e 
13h, na Praça Monsenhor 

Nagel – data também que 
se comemora o aniversá-
rio de 311 de Aiuruoca. 
Os produtores que tive-
rem interesse em obter 
outras informações sobre 

a Feira Da Agricultura 
Familiar e Artesanato 
devem procurar a Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Econômico, Social e 
Ambiental da cidade. 

Evento promove uma nova atração cultural durante a temporada Atualmente um novo centro cirúrgico e um pronto 
socorro estão em construção

rúrgico possui equipamentos 
modernos e uma equipe de 
especialistas capacitados, 
o que permite a realização 
de mais de 60 tipos de 
cirurgias na unidade. 

Mensalmente são feitos 
no hospital em média 200 
radiografias, 120 mamo-
grafias, 200 ultrassono-
grafias e 50 tomografias. 
Além destes exames, a 
unidade também oferece 
os exames de endoscopia, 
colunoscopia, mamografia 
e eletroencefalograma.

História do hospital
O desejo de trazer as 

irmãs de São Camilo para 
tomar conta do Hospital de 
Cruzília, surgiu quando a 
cruziliense Adalgiza Mori 
Ferreira, durante um tra-
tamento de câncer no hos-
pital de Varginha, tomou 
conhecimento do trabalho 

realizado pelas Irmãs de 
São Camilo na área da 
saúde e buscou trazê-las 
para a sua cidade. 

O sonho se tornou re-
alidade e o terreno onde 
se encontrava o pequeno 
hospital da cidade foi doa-
do às irmãs de São Camilo 
por Adeodato dos Reis 
Meirelles, com a condição 
de que o novo Hospital re-
cebesse o nome do advo-
gado Cândido Junqueira.

A instituição começou a 
funcionar em 14 de agosto 
de 1955 e no dia 15 de 
agosto de 1955 a institui-
ção de saúde recebeu seu 
primeiro paciente. 

A população de Cruzí-
lia ajudou direta e indire-
tamente o Hospital. Todo 
enxoval da instituição, 
material de cozinha e mó-
veis foram doados pelas 
pessoas da cidade.
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Prefeitura Municipal De Andrelândia

Prefeitura Municipal De Dom Viçoso

Governo arrecada 
recursos com 

repatriação e atua 
para atingir meta

Ministro da Fazenda espera 
votação da reforma da 

Previdência para outubro
Mais da metade dos 

consumidores do País 
(57%) devem ir às com-
pras no Dia dos Pais, um 
aumento em relação aos 
49% dos brasileiros que 
demonstraram a mesma 
intenção no ano passado, 
segundo pesquisa feita 
pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 
e  pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL).

Em média, os brasi-
leiros devem gastar R$ 
125, gerando um movi-
mento financeiro de R$ 
10,7 bilhões no período. 
Os itens mais apontados 

De acordo com levantamento, parcela de consumidores com
 intenção de gastar no dia comemorativo é maior que em 2016

Cumprimento da meta resulta em mais credibilidade e investimentos

Para Meirelles, reforma vai impedir que a Previdência 
tome o Orçamento no futuro

Foto: Divulgação

na intenção de compra 
dos consumidores são 

roupas (40%), perfumes 
e cosméticos (16%), cal-

Intenção de consumo durante 
Dia dos Pais registra aumento

Mais da metade dos 
consumidores do País 
(57%) devem ir às com-
pras no Dia dos Pais, um 
aumento em relação aos 
49% dos brasileiros que 
demonstraram a mesma 
intenção no ano passado, 
segundo pesquisa feita 
pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 

De acordo com levantamento, parcela de consumidores com
 intenção de gastar no dia comemorativo é maior que em 2016

e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL).

Em média, os brasi-
leiros devem gastar R$ 
125, gerando um movi-
mento financeiro de R$ 
10,7 bilhões no período. 
Os itens mais apontados 
na intenção de compra 
dos consumidores são 

roupas (40%), perfumes 
e cosméticos (16%), cal-
çados (16%), acessórios 
de vest imenta (14%), 
vale-presentes (4%) e 
comemorações em res-
taurantes (4%).

A maioria dos consu-
midores ouvidos (75%) 
apontou que pretende 
pagar à vista – desses, 

66% em dinheiro e 9% 
no cartão de débito. Ou-
tros 16% afirmaram que 
devem usar o cartão de 
crédito. Entre os que 
consideram parcelar a 
compra, a média é de 
três prestações

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

çados (16%), acessórios 
de vest imenta (14%), 
vale-presentes (4%) e 
comemorações em res-
taurantes (4%).

A maioria dos consu-
midores ouvidos (75%) 
apontou que pretende 
pagar à vista – desses, 
66% em dinheiro e 9% 
no cartão de débito. Ou-
tros 16% afirmaram que 
devem usar o cartão de 
crédito. Entre os que 
consideram parcelar a 
compra, a média é de 
três prestações

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

ATOS OFICIAIS

Como parte do objeti-
vo de reequilibrar as con-
tas públicas, o governo 
federal conseguiu arre-
cadar R$ 1,61 bilhão por 
meio da repatriação de 
recursos não declarados 
no exterior. Um montante 
que faz parte do esforço 
para atingir a meta fiscal 
e, com isso, pagar os ju-
ros dos empréstimos que 
financiam a União.

Para este ano, o go-
verno federal atua para 
cumprir um déficit primá-
rio (despesas maiores 
que receitas) de R$ 139 
bilhões. Isso significa que 
as despesas governamen-
tais não podem superar 
esse valor para não pre-
judicar a credibilidade do 
País frente a investidores 
e manter a trajetória de 

retomada da economia.

Por que a meta fiscal
 é importante?

Deixar as contas pú-
blicas no azul é essen-
cial para gerar credibili-
dade, atrair investimen-
tos, gerar empregos e 
cr iar  um crescimento 
sustentável da econo-
mia por meio da redu-
ção do endividamento 
públ ico, como aponta 
o economista-chefe da 
agência de risco Austin 
Rating, Alex Agostini.

“O governo precisa de-
terminar a meta para manter 
a credibilidade ao mercado 
porque é o investidor que 
financia. Só vai financiar a 
juros baixo se for demonstra-
do que o orçamento não vai 
ficar ‘estourado’”, apontou.

E se a meta não for 
cumprida?

Segundo Alex Agostini, 
o não cumprimento da meta 
fiscal gera queda de inves-
timentos e desvalorização 
dos ativos que o governo 
federal pode vender, uma 
vez que será mais difícil 
atrair interessados. Por isso, 
manter as dívidas controla-
das é importante para não 
comprometer o funciona-
mento dos serviços públicos, 
já que, com as despesas 
maiores, os investimentos 
públicos caem.

“A perda na credibilida-
de do governo faz que ele 
acabe tendo de interrom-
per ou suspender projetos 
que melhorariam evolução 
econômica pro País, como 
a infraestrutura”, explicou.

Fonte: Portal Brasil

Meta fiscal é importante para atrair in-
vestimentos, criar empregos e gerar 

crescimento econômico

CLÁUDIO PENEDO SCARPA E OUTROS – 
GRANJA SANTA MARTA- CPF:462.462.586-20, torna 
público que solicitou ao CONSELHO ESTADUAL DE 
POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM, através do processo 
nº 00316/2005, a prorrogação de sua LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO Nº 192/2009 – SM, para a atividade 
de AVICULTURA DE POSTURA, situada à Estrada do 
Jardim, S/Nº, no município de Itanhandu-MG.

EVANDRO RIBEIRO DE CARVALHO – GRANJA 
NAJU - CPF:418.590.226-34, torna público que solicitou 
ao CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIEN-
TAL – COPAM, através do processo nº 00317/2005, a 
prorrogação de sua LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO Nº 
145/2011 – SM, para a atividade de AVICULTURA DE 
POSTURA, situada à Estrada do Pedregulho, KM 01, no 
município de Itanhandu-MG.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
056/2017

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA

PROCESSO 132/2017 – 
P R E G Ã O  P R E S E N C I A L 
049/2017

 
Tendo em vista ofício do 

CREA com ponderações 
quanto aos documentos de 
capacidade técnica exigidas 
no Edital, fica suspenso o 
referido processo licitatório 
para análise e definições dos 
pontos controversos. Demais 
Informações poderão ser so-
licitados através do e-mail: 
licitação@andrelandia.mg.gov.
br ou Tel.: (035)3325-1432. 
Pregoeira: Vânia C.S. Silva- 
MG, 02/08/2017.

 RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
062/2017

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA

PROCESSO 141/2017 – 
P R E G Ã O  P R E S E N C I A L 
055/2017

 
Fica retificado o Edital da 

licitação supracitada, tendo em 
vista a necessidade de inclusão 
de documentos de capacidade 
técnica, conforme a exigência do 
CREA. Em decorrência destas 
alterações a entrega de envelo-
pes e sessão pública passará no 

dia 17 de agosto de 2017, com 
início às 08:00 horas. O Edital 
retificado e demais Informações 
poderão ser solicitados através 
do e-mail: licitação@andrelan-
dia.mg.gov.br ou Tel.: (035)3325-
1432. Pregoeira: Vânia C.S. 
Silva- MG, 02/08/2017.

EXTRATO DE AVISO
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ANDRELÂNDIA-MG
Aviso de Licitação: Processo 

n° 150/2017, Preg. Pres. n° 
061/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição de 
cestas básicas. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
16/08/2017, Horário: 08:00 h. 
Informações: licitacao@andre-
landia.mg.gov.br ou (35)3325-
1432 com Vânia C. S. Silva. 
Andrelândia-MG, 02 /08/2017.

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 223/2017

PROCESSO: 126/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 047/2017

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: MED CEN-
TER COMERCIAL LTDA

OBJETO: EQUIPAMENTOS 
PARA O HOSPITAL MUNI-
CIPAL

VALOR: R$ 1.524,54
DATA: 28/07/2017
VIGÊNCIA: 06 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 224/2017

PROCESSO: 126/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 047/2017

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: GNMED 
COMÉRCIO DE EQUIPAMEN-
TOS LTDA

OBJETO: EQUIPAMENTOS 
PARA HOSPITAL MUNICIPAL

VALOR: R$ 15.219,00
DATA: 28/07/2017
VIGÊNCIA: 06 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 225/2017

PROCESSO: 126/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 047/2017 

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: COMER-
CIAL MADP EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI ME

OBJETO: EQUIPAMENTOS 
PARA HOSPITAL MUNICIPAL

VALOR: R$ 4.190,00
DATA: 28/07/2017
VIGÊNCIA: 06 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 226/2017

PROCESSO: 126/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 047/2017 

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: FAM LTDA 
EPP

OBJETO: EQUIPAMENTOS 
PARA HOSPITAL MUNICIPAL

VALOR: R$ 1.114,00
DATA: 28/07/2017
VIGÊNCIA: 06 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 227/2017

PROCESSO: 126/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 047/2017

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: EQUIPAR 
MÉDICO E HOSPITALAR 
LTDA

OBJETO: EQUIPAMENTOS 
PARA HOSPITAL MUNICI-
PAL

VALOR: R$ 212,80
DATA: 28/07/2017
VIGÊNCIA: 06 MESES
ATA REGISTRO DE PRE-

ÇOS Nº 228/2017
PROCESSO: 126/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 047/2017 

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE AN-
DRELÂNDIA/MG

CONTRATADO: GE HEAL-
THCARE DO BRASIL COM. 
E SERV. P/EQUIP. MÉD.-
HOSPIT. LTDA

OBJETO: EQUIPAMENTOS 
PARA HOSPITAL MUNICI-
PAL

VALOR: R$ 79.200,00
DATA: 28/07/2017
VIGÊNCIA: 06 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 229/2017

PROCESSO: 126/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 047/2017 

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: LEISTUNG 
EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: EQUIPAMENTOS 
PARA HOSPITAL MUNICIPAL

VALOR: R$ 39.800,00
DATA: 28/07/2017
VIGÊNCIA: 06 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 230/2017

PROCESSO: 133/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 050/2017

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: REGIANE 
MARIA DA SILVA ME

OBJETO: MATERIAL DE 
INFORMÁTICA

VALOR: R$ 9.609,00
DATA: 31/07/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PRE-

ÇOS Nº 231/2017
PROCESSO: 133/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 050/2017 

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: INFOLOCK 
PAPELARIA E PRESENTES 
LTDA

OBJETO: MATERIAL DE 
INFORMÁTICA

VALOR: R$ 28.323,25
DATA: 31/07/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 232/2017

PROCESSO: 133/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 050/2017

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: PEDRO 
CESAR B. RAMOS ME

OBJETO: MATERIAL DE 
INFORMÁTICA

VALOR: R$ 7.923,00
DATA: 31/07/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 233/2017

PROCESSO: 133/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 050/2017

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: GOMES E 
GARCIA INFORMÁTICA LTDA

OBJETO: MATERIAL DE 
INFORMÁTICA

VALOR: R$ 36.980,00
DATA: 31/07/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 234/2017

PROCESSO: 133/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 050/2017

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: MP INFOR-
MÁTICA LTDA ME

OBJETO: MATERIAL DE 
INFORMÁTICA

VALOR: R$ 77.492,00
DATA: 31/07/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

EXTRATOS

Processo: 0038/2017 - Mo-
dalidade: Tomada de Preços 

Nº: 001/2017
Termo de Adjudicação
O Prefeito Municipal de DOM 

VIÇOSO, no uso de suas atri-
buições, ADJUDICA a empresa 
Gomes e Camargo Ltda, lici-
tante vencedora do processo 
licitatório nº 038/2017, na mo-
dalidade de Tomada de Preços 
sob o Nº 01/2017, que tem 
como objeto Contratação de 
empresa especializada para 
continuar a execução dos ser-
viços para conclusão e início 
de operação de uma Estação 
de Tratamento de Água com 
vazão de doze litros por segun-
do - Serviço com fornecimento 
de materiais. 

DOM VIÇOSO, 31 de Julho 
de 2017.

Francisco Rosinei Pinto

Prefeito Municipal
Processo: 0038/2017 - Mo-

dalidade: Tomada de Preços 
Nº: 001/2017

 Termo de Homologação
O Prefeito Municipal de 

DOM VIÇOSO, no uso de 
suas atribuições, HOMOLOGA 
o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitações re-
ferente ao processo licitatório 
nº 038/2017, na modalidade 
de Tomada de Preços sob o 
Nº 001/2017 que tem como ob-
jeto Contratação de empresa 
especializada para continuar 
a execução dos serviços para 
conclusão e início de operação 
de uma Estação de Trata-
mento de Água com vazão 
de doze litros por segundo - 
Serviço com fornecimento de 
materiais.

DOM VIÇOSO, 31 de Julho 
de 2017

Francisco Rosinei Pinto

Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa 

Serviço Obras e Vias Públicas 
Contrato nº 2017.07-

009
Data de Assinatura 

01/08/2017
Vigência 01/08/2017 

A 01/10/2017
Processo de Licitação nº 

038/2017
Modalidade e nº Tomada de 

Preços  001/2017
Fundamento Legal 

Lei 10.520/2002 e 8.666/93
Objeto Contratação de em-

presa especial izada para 
continuar a execução dos 
serviços para conclusão e 
início de operação de uma 
Estação de Tratamento de 
Água com vazão de doze litros 
por segundo - Serviço com 
fornecimento de materiais.

Contratado Gomes e 

Camargo Ltda.
CNPJ 05.197.490/0001-81
Dotação Orçamentária 

2.5.1.17.512.006.1.0041.4.4.9
0.52.

Valor  R$ 57.964,92 (cin-
qüenta e sete mil novecentos 
e sessenta e quatro reais e 
noventa e dois centavos).

EXTRATOS
Processo: 0039/2017 - Mo-

dalidade: Pregão Presencial 
Nº: 016/2017

Termo de Adjudicação
O Pregoeiro Municipal de 

DOM VIÇOSO, no uso de 
suas atribuições, ADJUDICA 
a empresa Francisco Adriano 
Pinto 09496404685 - MEI, 
licitante vencedora do Pro-
cesso Licitatório nº 039/2017, 
na modalidade de Pregão 
Presencial  nº 016/2017, que 
tem como objeto Aquisição de 
areia e pedra para uso dos 

serviços do Setor de Obras 
nos prédios públicos, nas vias 
urbanas, nas estradas vicinais 
e outros serviços executados 
pela Administração Municipal, 
conforme especificações con-
tidas na tabela do Anexo I do 
Edital, para eventual e futuro 
fornecimento, com inscrição 
em ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.

DOM VIÇOSO, 31 de Julho 
de 2017.

Pedro de Moura Campos
Pregoeiro Municipal

Processo: 0039/2017 - Mo-
dalidade: Pregão Presencial 

Nº: 016/2017
Termo de Homologação
O Prefeito Municipal de 

DOM VIÇOSO, no uso de 
suas atribuições, HOMOLOGA 
o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitações re-

ferente ao processo licitatório 
Nº 039/2017, na modalidade de 
Pregão presencial Nº 016/2017 
que tem como objeto Aquisição 
de areia e pedra para uso dos 
serviços do Setor de Obras 
nos prédios públicos, nas vias 
urbanas, nas estradas vicinais 
e outros serviços executados 
pela Administração Municipal, 
conforme especificações con-
tidas na tabela do Anexo I do 
Edital, para eventual e futuro 
fornecimento, com inscrição 
em ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.

DOM VIÇOSO, 31 de Julho 
de 2017

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa 

Serviço Obras e Vias Públicas 
A R P nº:2017.08-001
D a t a  d e  A s s i n a t u r a : 

01/08/2017
Vigênc ia :01 /08 /2017  A 

01/08/2018
Processo de Licitação nº 

039 /2017
Modalidade e nº P r e g ã o 

Presencial  016/2017
Fundamento Legal 

Lei 10.520/2002 e 8.666/93
Objeto Aquisição de areia e 

pedra para uso dos serviços 
do Setor de Obras nos pré-
dios públicos, nas vias urba-
nas, nas estradas vicinais e 
outros serviços executados 
pela Administração Munici-
pal.

Contratado:Francisco Adria-
no Pinto 09496404685 - MEI

CNPJ 14.647.602/0001-40
Dotação Orçamentária 

2.5.0.15.452.005.2.0033.3.3.9
0.30.

Valor :R$ 421.700,00 (qua-
trocentos e vinte e um mil e 
setecentos reais).

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

Agel - Jack Johnson
Torta de Quinoa com escarola

Ingredientes
4 ovos
1 xícara de quinoa
2 xícaras de água
1/2 maço de esca-

rola
1 dente de alho
1 fio de azeite
1 cebola pequena 

cortada em pétalas
sal a gosto
pimenta-do-reino a 

gosto
orégano a gosto

Modo de preparo
Cozinhe a quinoa em 

fogo baixo na água com 
sal a gosto até secar 
(quando está cozida, 
fica transparente por 
fora), reserve

Aqueça o azeite e 
junte o alho, mexa por 
alguns segundos e 
acrescente as folhas 

de escarola cortadas 
em tiras grossas

Refogue até murchar, 
reserve

Como escarola solta 
muita água, escorra 
excesso antes de junte 
à receita

Bata bem os ovos e 
tempere com sal, pi-
menta e orégano

Junte a cebola crua, 
a quinoa e a escarola e 
misture bem

Coloque numa as-
sadeira antiaderente, 
ou outra untada com 
azeite e enfarinhada 
com a farinha fina da 
sua preferência

Asse por 25 minutos no 
centro do forno, a 200° C

A escarola pode ser 
substituída por folhas 
de espinafre (meio 
maço)

Horizontais:  3-  O 
mesmo que tumor; 
6- Grande quantidade 
(fig.); 8- Embarcação 
de pequeno e médio 
porte; 10- Voz designa-
tiva de aborrecimento; 
11- Sílaba de trova; 
12- Mãe de todas as 
coisas; 13- Cem metro 
quadrados (medida); 
14- Vara transversal 
da parreira; 16- Milho 
torrado; 18- Armadilhas 

para caçar animais; 20- 
Fazer girar; 21- Medida 
itinerária chinesa;

Verticais: 1- Habitação 
miserável; 2- Semente 
de qualquer planta; 4- 
Sinais, vestígios; 5- Cau-
sar, atrito; 6-A boca mal-
dita; 7- Remover para 
trás; 9- Duas vogais; 
14-Uma nota musical; 
15- Recifes circulares; 
17- Símbolo do Osmio; 

Resposta da Edição 
Anterior:
Hor: LAREIRAS, ADO, 
SIRE, MOTA, ORA, 
ARACA, ER, CA, ARA-
ME, EDI, AÇAÍ, NATA, 
O.T.R, TS, MO, AO, 
POMAR, GARAPA.
Ver:  LAMACENTO, 
ADORADOS, ROTA, 
IS, RIO, ARREMATA-
RÁ, SEAREIRO, ACA, 
ARA, AÇO, IT, AMOR, 
OMA, PA, AP.

Ria você também
Vida Após a Morte

O chefe pergunta 
para o empregado:

- Você acredita em 
vida depois da morte?

O empregado res-
ponde:

- É claro que não, 
chefe. Não existem 
provas d isso,  po is 
nunca alguém voltou 
para provar que está 
do outro lado.

E o chefe diz:
- Pois é, mas você 

está muito engana-
do! Ontem, depois que 
você saiu mais cedo 
para o funeral do seu 
tio, ele veio aqui te 
procurar.

Dos 100 Kg
- Você conhece a 

piada dos 100 kg?
- Não conheço.

- E é melhor eu nem 
te contar, porque ela é 
muito pesada.

Vontade da Loirinha
No ponto de ônibus 

a loirinha olha para um 
cara e diz:

- Ai que vontade!
Passa um tempo e 

ela diz a mesma coisa:
- Ai que vontade!
O cara já estava 

excitado, quando no-
vamente ela diz:

- Ai que vontade!
Ele pergunta:
- Vontade de que, 

meu amor?
- De peidar!

Missão do Espião
O português es-

pião estava em São 
Paulo em missão en-
trou no táxi, o taxista 

perguntou:
- Para onde vai?
O português res-

pondeu:
- Isso jamais sa-

berás.

O caipira na rodo-
viária

O caípira chegou no 
guichê da empresa de 
ônibus e pediu:

- “Moço, por favor 
me dê uma passagem 
pra Anastácia, ida e 
volta.”

O Atendente falou:
- “Aqui não vende-

mos passagem para 
Anastácia.

O caípira virouse para 
sua mulher e falou:

- “Vamô embora 
Anastácia. O moço num 
quer vender passagem 
pro cê”.

Relacionamento do Exército 
com a Comunicação

O chefe da Seção de Comunicação Social do Comando Militar do 
Sudeste, coronel Igor Sidhartha Boëchat que assumiu o cargo em 
fevereiro deste ano, acompanhado dos tenentes Ricardo Filinto, 

Roberto Miralles e Neuza Pacheco esteve com Zacarias Pagnanelli.

Ao  regressar  vito-
rioso  de  suas  guer-
ras  de  conquista  pelo  
mundo,  o  imperador  
Adrianoconvocou os 
cortesãos e declarou 
num tom de excepcio-
nal gravidade:

— Dado o poder 
de  que  d i sponho , 
e em virtude da for-
ça incalculável que 
represento,exijo,  de  
agora  em  diante,  que  
me  considerem  como  
um  deus!  Elevou-me  o  
destino  aoplano subli-
me da divindade!

Mal ouvira tal de-
claração, adiantou-se 
um dos nobres e dis-
se jubiloso ao rei:

—  Uma  vez  que  
sois  um  deus,  im-
ploro  desde  já  o  
vosso  precioso  au-
xílio.  Podeis, senhor, 
ajudar-me nesta hora 
de grave inquietação 
em que me encontro?

— Que aconteceu 
contigo? — perguntou o 
imperador com vaidosa 
entonação. — Em que 
poderei auxiliar-te?

— Preocupa-me a 
situação em que se 
encontra um de meus 
bons navios. Acha-se 
essa galera parada a 
três milhas da costa. 
Reina, há vários dias, 

absoluta calmaria, e o 
navio, com grave preju-
ízo para mim, não pôde 
alcançar o porto!

—  Isso  é  sim-
ples  —  declarou  logo  
Adriano  com  ostensiva  
indiferença.  —  Manda-
rei uma frota, tripulada 
por bons remadores, 
que o fará navegar—  
Para  que  tão  grande  
incômodo  —  acudiu  
pressuroso  o  áulico,  
com  um  sorriso imper-
tinente —, com duas ou 
três rajadas de vento a 
galera estará salva!

— Mas aonde irei eu 
buscar o vento? — es-
quivou-se o imperador.

Retorquiu, muito 
sério, o cortesão, com 
acertado critério:

—  Se  não  sabeis  
como  obter  duas  lufa-
das  de  vento,  muito  fra-
co  é  o  vosso  poder.

Como  pretendei  
arrogar-vos  dos  atribu-
tos  de  Deus,  que  criou  
o  vento  e  faz  bramir  
os vendavais, se não 
conseguis perturbar 
com duas rajadas a 
calmaria do mar?

Tão  justa  e  sábia  
advertência  fez  calar  
o  poderoso  monarca  
e  deixou-o  confuso  
e constrangido diante 
de sua corte.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

Duas rajadas 
de vento

Beatriz Quintas

Os militares estive-
ram com os apresentado-
res Heródoto Barbeiro e 
Pedro Leão, o diretor de 
conteúdo de jornalismo, 

Thiago Contrei ra e o 
diretor de conteúdo do 
R7, Luiz Pimentel. 

A última tropa brasi-
leira em missão de paz 

no Haiti retorna ao Brasil 
em setembro. Cerca de 
20 mil militares atuaram 
na missão que teve iní-
cio em 2004.
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Neste ano, a queima de fogos será silenciosa 
para diminuir ruídos sonoros

Evento reúne expositores de diversas cidades da região

Liberdade é um desses municípios que agora compõe
 a rota de atrações turísticas das águas

Shows da Festa de 
Agosto tem início 
em São Lourenço

XXIV Exposição 
Nacional de Orquídeas 

de São Lourenço

Cidades são incluídas no 
Circuito Turístico das Águas

Homenagem a 
Adriana e JocianoOrganizada pelo Núcleo 

de Orquidófilos de São 
Lourenço, a 24ª edição do 
evento acontece nos dias 
8, 9 e 10 de setembro no 
Ginásio Pedro Melo, no 
Parque Ilha Antônio Dutra. 

Além da exposição, 
os part icipantes serão 
premiados em diversas 
categorias. A competição 
é amparada pela Coorde-
nadoria das Associações 
dos Orquidófilos do Brasil 
(CAOB), órgão de repre-
sentação das entidades 
orquidófilas fundado em 
1969, em Rio Claro. 

Atualmente a CAOB 
reúne 186 entidades pro-
fissionais, autônomas e 
amadoras de todo o País. 
O objet ivo da coorde-
nadoria é congregar as 
associações orquidófilas 
brasileiras e entidades 
afins, incentivando entre 
elas e seus associados o 
espírito de cooperação. 

Na prática, a CAOB 
fomenta e difunde a prática 
da orquidofilia, o estudo e a 

Foto: Divulgação/CAOB

Minas Gerais é um 
dos estados brasileiros 
que oferecem diversas 
atrações sejam elas histó-
ricas naturais e culturais. 
O Sul de Minas integra as 
regiões do Estado com 
tais características. Entre 
os oito circuitos turísticos 
está o das águas, que 
incluiu outras quatro cida-
des recentemente.     

Além do poder medicinal 
de suas águas, do clima e 
das opções de passeios, as 
cidades do Circuito Turístico 
das Águas são famosas 
por serem acolhedoras e 
agradáveis.  O destino certo 
para os turistas em busca de 
alternativas para melhorar 
ou manter a saúde, que al-
mejam livrar-se do estresse 
e desejam tranquilidade, 
relaxamento e paz. 

Os atrativos, além das 
águas, constituem-se em 
casarões históricos, par-
ques, balneários, praças e a 
religiosidade. As delícias da 
culinária, o artesanato e os 
recantos compõem a beleza 
paisagística dos arredores.

Liberdade é um desses 
municípios que compõe este 
Circuito Turístico. Além dela, 
outras três cidades foram 
inseridas nesta classifica-
ção. O município tem 5.346 
habitantes segundo dados 
do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
e já se empenha para re-
descobrir e fomentar o seu 

Neste último sábado 
(29\07\2017) casaram-se 
na Basílica Menor de São 
Lourenço a professora 
Adriana Prince Maciel e o 
empresário Jociano Sou-
za Pinto. Foi uma noite 
especial. Adriana usou um 

vestido todo rebordado em 
pedrarias e pérolas de água 
doce. Seu véu com quase 
três metros de comprimen-
to em rendas aplicadas, 
dava-lhe um ar de prince-
sa. A igreja estava lotada 
de parentes e amigos. 

Rachel e Mauricio Cohen, 
padrinhos de Adriana, a 
quem estimam como filha, 
ficaram profundamente 
emocionados e felizes.

Desejamos ao lindo 
casal um milhão de feli-
cidades!!!!!!

A tradicional festa do 
Padroeiro de São Lourenço 
começou nesta sexta-feira 
(4). A programação segue 
até o próximo dia 10, dia do 
padroeiro. A coordenação 
da festa está sendo feita 
pela Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE), que ficará com 
todo o dinheiro arrecada-
do. A quantia deve ser uti-
lizada para a construção 
da Clínica Esperança. 

A abertura da festa 
ficará por conta da dupla 
sertaneja Zé Neto & Cris-
tiano; no sábado (5) será a 
vez da dupla Pedro Paulo 
& Alex e a quarta-feira (9) 
a será agitada pelo pop 
rock da banda Skank. 

Já no dia 10, quando a 
cidade completará 35 anos, 
haverá shows das bandas 
14 Bis, Malta e Sambô. A 
entrada será gratuita e as 

apresentações terão início 
às 18h. O encerramento 
acontece à meia noite, com 
a queima de fogos. 

As festividades religio-
sas em comemoração ao 
padroeiro acontecerão na 
Basílica Menor São Lou-
renço Mártir (Igreja Matriz). 
Haverá missas, jantares e 
shows até o dia do santo. 

Queima de fogos
O aniversário de 90 

anos de São Lourenço 
marca a primeira queima 
de fogos com efeitos vi-
suais na cidade.  O gover-
no Celia Cavalcanti (PR) 
anunciou no início de julho 
a proibição de fogos de 
artifícios com barulho no 
município. A utilização do 
artefato é permitida apenas 
com aval da prefeitura. 

A proposta partiu dos 
protetores de animais da 

cidade, que procuraram o 
vereador Ricardo Toddy 
(PMDB). O parlamentar, 
por tanto, enviou um ofi-
cio a chefe do executivo 
sugerindo a utilização de 
fogos de artifício silencio-
sos em datas comemora-
tivas, como fim de ano e 
a Festa de Agosto. 

Celia Cavalcanti aco-
lheu o pedido e ampliou 
a o projeto. A prefeita, 
no entanto, decidiu pela 
proibição de shows pi-
rotécnicos no município 
sem autorização do go-
verno municipal em qual-
quer circunstância. 

A medida é para dimi-
nuir transtornos causados 
aos animais diminuindo 
assim ruídos sonoros que, 
segundo as autoridades, 
prejudicam também pes-
soas com autismo que têm 
audição sensível. 

cultura das orquidáceas por 
meio de pesquisas, cursos, 
palestras, conferências, 
congressos e publicações. 

 Em São Lourenço, o 
evento tem início na sexta-
feira, 08, com a chegada 
dos expositores e avalia-
ção das plantas para as 
premiações. A abertura 
oficial para o público acon-
tece às 20h com a apre-

sentação do Coral Vozes 
da Cela, sob a regência 
de José Henrique Martins. 
Após a abertura, a expo-
sição estará aberta para 
visitação até às 21h. 

No sábado a exposição 
estará aberta para visitação 
a partir das 08h e segue até 
às 21h. Ainda neste dia, às 
15h, será oferecida uma 
palestra gratuita sobre o 

cultivo de orquídeas. 
No último dia a exposi-

ção está aberta ao público 
a partir das 08h e o encer-
ramento acontece às 15h.

Além dos expositores, 
vindos de diversas cidades 
da região, o evento irá re-
ceber também vendedores 
e os visitantes poderão 
também comprar mudas 
ou plantas floridas. 

potencial turístico. 
A cidade já desenvolvia 

ferramentas para estimular 
a sua inclusão ao Mapa do 
Turismo Brasileiro de Mi-
nas Gerais, mas para isso 
precisava fazer parte do 
circuito das águas. Segun-
do a Secretária de Turismo, 
Cultura e Esportes de Li-
berdade, Rachel Sandim, 
esta é uma oportunidade 
que os municípios têm de 
fortalecer a atividade turís-
tica da região. “O circuito 
é formado por cidades de 
uma mesma região com 
afinidades culturais, so-
ciais e econômicas. Eles 

se unem para organizar 
e desenvolver o setor. 
Além disso, Liberdade, por 
exemplo, receberá o repas-
se do ICMS e poderá fazer 
parte do Mapa do Turismo 
Brasileiro”, afirma.  

A possível criação da 
Associação de Turismo 
Rural faz parte da estra-
tégia do município para 
melhorar seu rendimento. 
Com a associação os tu-
ristas poderão contar com 
diversos serviços do setor, 
entre eles informações 
centralizadas e atrações ao 
ar livre com guias. 

Neste contexto, o Cir-

cuito Turístico das Águas 
tem forte influência sobre 
a economia dos municí-
pios e favorece para suas 
expansões. De acordo com 
a Secretaria de Estado 
de Turismo, Minas Gerais 
tem um total de 48 circui-
tos, que juntos envolvem 
600 cidades. De todos os 
empregos formais, com 
carteira assinada, do Sul 
de Minas, 10% represen-
tam o Circuito Turístico das 
Águas. Já em relação ao 
número de estabelecimen-
tos dessa região do Esta-
do, 12,8% corresponde ao 
circuito das águas. 

Orquídea premiada na última edição do evento na cidade 
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