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Programação da 40ª Exposição 
Agropecuária de Andrelândia

X Mantiqueira 
deve acontecer 

neste fim de 
semana

Eco Encontro 4x4 Off Road 
acontece em São Lourenço

A microrregião de São 
Lourenço é reconhecida 
nacionalmente pela quali-
dade de seus eventos de 
aventura em montanhas e 
sobre rodas. Diante desse 
cenário cada vez mais favo-
rável, aliado ao fato de que a 
região é agraciada por uma 
natureza exuberante será 
realizado, entre os dias 7 
e 10 de setembro, o Eco 
Encontro 4x4 Off Road.

O evento irá acontecer 
no Parque Ilha Antônio Du-
tra e terá como atrativos 
para os inscritos quatro 
trilhas com vários níveis de 
dificuldades, onde os parti-
cipantes terão oportunidade 
de conhecer e conduzir 
suas viaturas pela Serra da 
Mantiqueira. 

Durante o evento acon-
tece também o Desafio de 
Gigantes com a participação 
de quartetos na modalidade 
MMT (Mixed Modality Trai-
ning), no estilo Crossfit.

A programação da 40ª 
Expoagro de Andrelândia 
já foi lançada. O evento 
acontecerá entre os dias 
06 e 10 setembro e con-
tará com shows de artis-
tas nacionais, regionais e 
também andrelandenses, 
além do tradicional Torneio 
Leiteiro que visa incentivar, 
reconhecer e valorizar os 
produtores rurais do muni-
cípio. A venda de ingressos 
ocorrerá em diversas cida-

des da região e também 
pela internet.

A abertura será com 
show da dupla Fabrício e 
Gabriel. Na quinta-feira a 
programação musical será 
do cantor andrelandense 
Chico Almeida que abre o 
show de Frank Aguiar.

Na sexta-feira os shows 
começam às 23h, com Erick 
Rinco, seguido pela famosa 
dupla Jads e Jadson.

A terceira edição do 
X Mantiqueira deve ter 
início na próxima sexta-
feira (25), em São Lou-
renço. O campeonato 
era para ter acontecido 
no sábado (19), mas 
devido às condições 
climáticas, o evento foi 
adiado para esta se-
mana. As competições 
acontecerão no sábado 
e domingo na rampa de 
voo livre da Fazenda 
Santa Helena.

O evento, que irá reu-
nir cerca de 130 pilotos, 
é um Campeonato de 
Parapente organizado 
pelo Clube de Voo Li-
vre de São Lourenço e 
teve início em 2010. Em 
obediência às regras de 
segurança, este é o nú-
mero máximo de pilotos 

que poderão participar 
das competições que 
serão organizadas em 5 
categorias: Open, Serial, 
Sport, Fun e Feminino. 
Todas as categorias irão 
receber premiações, tro-
féus e medalhas. 

Para poder partici-
par os pilotos devem 
apresentar a carteira 
de habilitação em dia 
e estar de acordo com 
as exigências da Con-
federação Brasileira de 
Voo, de tempo mínimo 
de voo para o nível do 
campeonato. Na compe-
tição os pilotos recebem 
coordenadas de pontos 
por onde deverão passar. 
Orientados por GPS, cru-
zam os pontos e vão até 
à linha de chegada, de-
terminando o vencedor. 

Evento de aventura promove também palestras sobre meio 
ambiente e segurança na condução de veículos

Evento contará com shows de artistas nacionais, regionais e também locais
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Pelo  Presbítero
André Sanchez 

Quem de nós não dese-
ja de coração fazer projetos 
abençoados, que sejam 
prósperos e que sejam a 
vontade de Deus para as 
nossas vidas? Mas como 
realizar esses grandes pro-
jetos de forma abençoada, 
de forma que agrade a Deus 
e de forma que possamos 
ser vitoriosos neles?

Um grande servo de 
Deus chamado Neemias 
estava exilado na Pérsia. 
Ele e uma grande parte 
do povo de Israel foram 
levados cativos devido a 
desobediência a Deus por 
grande parte do povo, que-
brando a aliança com o 
Senhor. Neemias, porém, 
servia naquele lugar como 
copeiro do rei Artaxerxes 
(Neemias 1:11). O copeiro 
era um funcionário de con-
fiança que experimentava 
as comidas e bebidas do 
rei antes dele para que, se 
porventura tivesse envene-
nada, o copeiro morreria e 
não o rei.

Em um determinado dia, 
Neemias recebeu notícias 
de seu povo que havia ficado 
em Jerusalém. As notícias 
não eram boas: “Disseram-
me: Os restantes, que não 
foram levados para o exílio 
e se acham lá na província, 
estão em grande miséria e 
desprezo; os muros de Je-
rusalém estão derribados, e 
as suas portas, queimadas” 
(Neemias 1:3). Aqui iniciava-
se no coração de Neemias 
um grande projeto: liderar 
a reconstrução dos muros 
de Jerusalém, que haviam 
sido destruídos, e trazer de 
volta a confiança de seu 
povo. Mas como Neemias 
fez com que esse grande 
projeto acontecesse? O que 
podemos aprender com ele 
para que nossos projetos 
também sejam realizados?

3 dicas simples para 
realizar seus projetos

de vida
(1) Neemias começou 

seu projeto com oração e 
consagração

Quando analisamos o 

Luiz Gonzaga

O processo de industria-
lização no Brasil, que che-
gou ao Centro-Sul nos anos 
1950, tardou a emigrar para 
outras regiões do país, pro-
movendo forte desigualdade 
regional. Em busca de uma 
vida melhor, milhões de mi-
grantes do Norte-Nordeste 
rumaram aos centros mais 
desenvolvidos.

Pelo despreparo das 
grandes cidades para re-
ceber tamanho contingente 
populacional, muitas acaba-
ram inchando as periferias 
e agravando os problemas 
sociais típicos das metró-
poles. Com o passar dos 
anos, a situação só se 
agravou e, em momentos 
de crise, isso fica ainda 
mais evidente.

As entidades filantrópi-
cas do terceiro setor surgi-
ram para atuar nesse gap 

 Opinião

De braços ao voluntariado

Precarização, autorizada e 
legalizada

A síndrome da grife do 
diploma universitário no 
mercado de trabalho.  O 

que está mudando?
O simpático fã, não me 

escapou...
Às dez para as sete da 

manhã já me encontrava 
embarcado na poltrona 9 
do ônibus que me levaria 
à cidade de Valença, RJ, 
quando ao meu lado senta-
se um senhor gorducho 
dotado de uma luzidia cal-
va. Reclinando a poltrona, 
escarrapacha-se descan-
sando os braços sobre a 
proeminente e incompará-
vel barriga. Observando-o 
discretamente, imaginei 
que o cidadão era dessas 
pessoas que adoravam 
um bom cochilo. E não 
deu outra, ao entrarmos à 
linha vermelha já se ouvia 
seus primeiros ressonos. 
Um pouco adiante a altura 
de Mesquita, um ronco 
discreto fazia-se presente 
acompanhado de um som 
agudo como se fosse um 
assobio.

Embora estivesse en-
tretido na leitura do meu 
compêndio sobre as Crôni-
cas dos Turistas Pitorescos 
em um livro do qual sempre 
me utilizo nos momentos de 
tranquilidade, afinal todo 
pai não deixa de amar seus 
filhos, senti que os roncos 
começavam a interferir na 
minha atenção à leitura e 
resolvi fechar o livro ficando 
a curtir a paisagem.

Próximo à entrada, pela 
via Dutra, para Piraí, ab-
sorto em meus devaneios, 
fui surpreendido por um 
ronco forte do gorducho. 
Ao virar a cabeça, um tanto 
espantado o mesmo de 
olhos arregalados, deixa 
aparecer um sorriso meio 
sem graça e, meneando a 
cabeça diz:- Desculpe-me, 
mas esta noite deitei muito 
tarde e dormi pouco. A partir 
de então o simpático careca 
ficou a conversar, quando 
de repente arregalando os 
olhos, observa sobre mi-
nhas pernas o compêndio 
das crônicas; Esses turistas 
pitorescos. Ao revelar ser 
um leitor assíduo dessa 
coluna no semanário em 
Vassouras, indagou-me 
em que livraria o adquiri-

ra. Nenhuma foi a minha 
resposta. Apenas por ser 
o cronista que as escreve, 
o tenho à minha satisfação 
pessoal a lê-lo quando me 
encontro relaxado e tran-
quilo. Afinal qual é o pai 
que não gosta de curtir o 
seu filho? 

Sem ação talvez pela 
surpresa me fez uma inda-
gação: - São verdadeiros ou 
criados pela imaginação os 
episódios e fatos ali expos-
tos em suas crônicas ?

Sorrindo o respondi: - 
Sim, são reais. As pessoas, 
os turistas em especial, 
sempre nos proporcionam 
esta mina farta e inesgotá-
vel de episódios. Veja por 
exemplo o senhor neste 
exato instante... Retrucan-
do e sorrindo, o gorducho 
se defende. – Ah... Mas 
roncar é uma circunstân-
cia, infelizmente, natural 
à maioria das pessoas. 
Sem dúvida concordo. Mas 
andar pelas ruas, viajar, 
desfilar em público com 
o par de tênis calçado de 
modelos diferentes e ainda 
por cima o pé direito preto 
com apliques em branco e 
verde e, com o esquerdo 
todo azul, não é uma coisa 
normal, concorda?  A ob-
servar sua falha, meneando 
a cabeça a deixar esboçar 
um leve sorriso, diz; É mes-
mo... Você tem razão. Serei 
então personagem de sua 
próxima crônica? 

Moral da história: Por 
mais que sejamos desliga-
dos nas coisas que fazemos 
na vida, sempre, se deve ter 
um pouco de atenção e 
cuidados com aquilo que 
nos diz respeito.

Ah... esses” turistas 
distraídos” quando se vêm 
flagrados pelos seus pró-
prios desligamentos, são de 
fato bem pitorescos e, ainda 
quando tentam não querer 
ser um personagem em 
potencial, mais pitorescos 
se tornam.  Desculpe-me 
seu Djalma...Mas nosso 
momento é bem pitoresco  
não acha?
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deixado pelo poder público 
em ações nas áreas de as-
sistência social, educação, 
cultura e saúde, prioritaria-
mente. Mas para alimentar 
a rede, é necessária a ação 
de voluntários, pessoas que 
doam parte do seu tempo, 
sem remuneração, para 
fazer o bem por meio de 
práticas sociais.

Um verdadeiro exercí-
cio de humildade e altru-
ísmo. Para muitos, uma 
necessidade de servir e 
ajudar a quem nada tem. É 
pelo esforço dos voluntários 
que a maioria das entidades 
filantrópicas sobrevive e de-
senvolve serviços de auxílio 
humanitário.

Alinhado a essa tendên-
cia, o CIEE incentiva o vo-
luntariado entre estagiários 
e aprendizes, desenvolven-
do o espírito de solidarie-
dade e responsabilidade 
social. Participantes do 

Aprendiz Legal – programa 
de aprendizagem do CIEE 
para jovens de 14 a 24 
anos – costumam angariar 
brinquedos, mantimentos, 
livros para entidades ca-
rentes. Até mesmo entre os 
colaboradores, o CIEE in-
centiva a prática, premian-
do trabalhos voluntários em 
outras instituições.

O voluntariado é um ato 
de dignidade e afeto com o 
ser humano. Neste momento 
de crise econômica e insti-
tucional, atos como esses 
servem de exemplo para 
que ainda acreditemos em 
uma sociedade mais justa 
e na criação de uma grande 
nação, livre das injustiças, da 
corrupção e da violência. Em 
sua sabedoria, São Francis-
co de Assis já dizia: “Comece 
fazendo o que é necessário; 
depois o que é possível; 
e, de repente, você estará 
fazendo o impossível.”

texto, observamos que, 
após receber as péssimas 
notícias da miséria em que 
seu povo estava vivendo, 
Neemias entregou-se à 
oração e à consagração: 
“Tendo eu ouvido estas pa-
lavras, assentei-me, e cho-
rei, e lamentei por alguns 
dias; e estive jejuando e 
orando perante o Deus dos 
céus” (Neemias 1:4). 

Neemias tinha um pla-
no, ele tinha um projeto, um 
desejo grande em seu cora-
ção. Ele colocou tudo isso 
diante de Deus, consagrou 
sua vida, orou de forma 
honesta buscando a face 
de Deus em favor de tudo 
quanto Ele estava buscan-
do de todo o coração. Esse 
é o melhor começo para 
nossos sonhos e projetos. 
Quando começamos um 
projeto dessa forma, oran-
do e colocando-o diante de 
Deus, e temos a aprovação 
de Deus, significa que ele 
tem grandes chances de 
dar certo, claro, se seguir-
mos também as próximas 
etapas. Por isso, ore a Deus 
compartilhado com Ele os 
seus sonhos e projetos.

 (2) Neemias continuou o 
projeto com planejamento

É interessante notar que 
após alguns meses Nee-
mias estava diante do rei Ar-
taxerxes e o rei percebe que 
Ele estava um tanto quando 
entristecido (Neemias 2:2). 
O mais incrível é que o rei, 
diante da fala de Neemias 
sobre seu povo que estava 
em miséria, lhe diz algo in-
crível: “Disse-me o rei: Que 
me pedes agora?” (Neemias 
2:4). A grande oportunidade 
de expor ao rei o sonho 
que Neemias tinha estava 
diante dele! Mas imagine se 
ele não tivesse planejado o 
seu projeto? Se não tivesse 
pensado detalhadamente 
nele? O que ele diria agora 
ao rei naquele momento? 
Certamente essa grande 
oportunidade seria perdida!

Mas vemos claramen-
te que Neemias não ficou 
apenas orando, mas plane-
jou cuidadosamente esse 
grande projeto de vida. Por 
isso, ele pode responder 

ao rei Artaxerxes que pre-
cisaria de certo prazo para 
realizar aquele sonho (Ne-
emias 2:6), que precisaria 
de cartas para conseguir 
atravessar em paz os diver-
sos territórios até chegar 
ao seu povo (Neemias 2:7), 
que precisava de cartas com 
autorização para que fosse 
dada a ele madeira  para 
as reconstruções (Neemias 
2:8). Isso demonstra que 
para que nossos projetos 
aconteçam, precisamos 
planejar, colocar no papel, 
sermos práticos e cuidado-
sos naquilo que buscamos, 
planejando de forma sábia.

(3) Neemias executou
Orar e planejar não são 

todos os elementos que 
fazem um plano dar certo. 
Neemias precisou execu-
tar. Aqui muitos sonhos e 
planos se perdem! Imagine 
se Neemias se entregasse 
à preguiça, ao desânimo, 
à tristeza? Quando lemos 
a história vemos que não 
foi fácil. Inimigos se levan-
taram de todos os lados, 
dificuldades apareceram. 
Mas ele ignorou tudo isso 
e executou com força os 
planos que fez, afinal, ele 
havia orado, planejado e 
Deus estava com ele em 
todas as etapas: “Acabou-
se, pois, o muro aos vinte e 
cinco dias do mês de elul, 
em cinqüenta e dois dias. 
Sucedeu que, ouvindo-o 
todos os nossos inimigos, 
temeram todos os gentios 
nossos circunvizinhos e 
decaíram muito no seu 
próprio conceito; porque 
reconheceram que por in-
tervenção de nosso Deus 
é que fizemos esta obra” 
(Neemias 6:15-16).

Por fim, o grande sonho 
de Neemias aconteceu. Ele 
conseguiu vencer as contra-
riedades, contagiar pessoas 
e, juntos, realizaram essa 
grande obra ao ponto das 
pessoas ao redor ficarem 
maravilhadas da tamanha 
ousadia e força que eles 
demonstraram. O que impe-
de de seus projetos de vida 
também acontecerem dessa 
forma? Que tal começar a 
orar hoje mesmo por eles?

* Clemente Ganz

O sistema capitalista 
está sempre se reinventan-
do. A busca desenfreada 
pela competitividade – lucro 
maior, obtido cada vez mais 
rapidamente - desloca as 
plantas das empresas para 
locais onde a relação entre 
custo do trabalho, salários 
e produtividade é favorável 
para o negócio e promo-
ve profundas mudanças 
tecnológicas em todas as 
áreas de produção de bens 
e serviços.

Onde essa estratégia 
encontra resistência social 
e/ou institucional, os donos 
do capital pressionam para 
que haja flexibilização ab-
soluta dos contratos, da 
jornada de trabalho, dos 
salários e das condições 
de trabalho, visando criar 
mecanismos que deem 
garantias legais para re-
duzir o custo do trabalho. 
Quebra-se o poder sindical 
e a solidariedade de classe. 
Ao indivíduo-trabalhador é 
oferecida a liberdade para 
negociar a precariedade 
das condições de trabalho.

O emprego clássico – 
aquele com vinculo, em 
que o trabalhador atua em 
período integral e recebendo 

salário – perde terreno e já é 
menos de 25% da força de 
trabalho no mundo. Ou seja, 
em boa parte dos países, 
mais de ¾ dos trabalhadores 
têm empregos temporários, 
contratos com prazo deter-
minado, jornadas parciais e 
vínculos informais.

As diferentes formas de 
precarização derrubam a 
renda das famílias, enquan-
to aceleram o crescimento 
da renda do capital e de 
acionistas. Crescem as 
desigualdades na distribui-
ção funcional da renda. As 
famílias são pressionadas 
a aumentar a jornada dedi-
cada a diferentes trabalhos 
precários, que oferecem 
baixos salários, para com-
por a renda.

O Brasil, sintonizado 
com essa “modernidade” 
– sim, chamam isso de 
modernidade -, abre a eco-
nomia à avidez dos inves-
tidores internacionais que 
procuram bons negócios. 
A institucionalidade das re-
lações de trabalho no país 
atrapalha esse plano, por-
que não é suficientemente 
flexível para reduzir o custo 
do trabalho.

Qual a estratégia? Criar 
uma nova institucionalida-
de, capaz de proteger as 

empresas e seus investido-
res, com o objetivo de criar 
um sistema de relações de 
trabalho que processe, de 
maneira permanente e se-
gura, uma redução adequa-
da do custo do trabalho.

O projeto de reforma 
trabalhista elaborado por 
agentes dos três poderes 
(Executivo, Legislativo e 
Judiciário) é perfeito nesse 
aspecto, porque faz uma 
mudança institucional es-
trutural e de longo prazo. O 
Brasil ampliará a inserção 
global com instituições la-
borais capazes de oferecer 
a máxima flexibilidade nas 
formas de contratar, definir 
jornada e fixar remunera-
ção. A precarização sem 
fronteiras será autorizada 
e legalizada.

E os impactos disso 
tudo sobre as condições de 
vida, a coesão social, a de-
manda e formação do mer-
cado interno, a dinâmica do 
desenvolvimento econômi-
co e social, a soberania? A 
resposta a essas questões 
exige outro projeto de de-
senvolvimento de caráter 
nacional. Por isso, o futuro 
se abre como um enorme 
desafio, exigindo as velhas 
e sempre renovadas lutas 
sociais e políticas!

* Marcelo Arteiro

A inserção e a manutenção 
no mercado de trabalho conti-
nuam sendo uma das grandes 
preocupações de jovens e adul-
tos neste século 21.

Recentemente, a OIT, Orga-
nização Internacional do Traba-
lho, com sede em Genebra, na 
Suíça, divulgou dados de uma 
pesquisa global sobre as pers-
pectivas e cenários de empre-
gos no planeta. Esta pesquisa 
aponta que no Brasil, até final de 
2017 haverá um contingente de 
aproximadamente, 13,6 milhões 
de desempregados e no mundo 
este total deve superar a cifra 
de 200 milhões. O que originou 
esta triste e preocupante esta-
tística? Diversos especialistas 
relatam que este fenômeno se 
deve ao desaquecimento da 
economia global, ao capital 
especulativo volátil que circula 
ao redor do mundo em busca 
de elevadas remunerações, às 
diversas reconfigurações de se 
pensar, trabalhar e produzir em 
cenários econômicos hipercom-
petitivos e excludentes, além 
de motivos diversos ligados a 
complexa estrutura econômica 
mundial globalizada. No Brasil, 
em particular, segundo estes 
especialistas, isto ocorre pela 
queda acentuada do PIB, à 
elevação das taxas de juros, 
que desestimula o investimento 
em atividades economicamente 
produtivas e também a falta 
de adequada qualificação da 
mão de obra que ingressa no 
mercado de trabalho além da 
desatualização de muitos pro-
fissionais que já estão inseridos 
no mercado de trabalho, mas 
deixam de se aprimorar, não se 
atualizam constantemente face 
às necessidades das inovações 
tecnológicas e as crescentes 
transformações ocorridas no 
próprio mercado de trabalho 
nacional com as novas tecno-
logias da informação e comu-
nicação (TCIs).

Há alguns anos, entrar para 
uma universidade pública ou 
particular renomada era a cer-
teza de se conseguir um bom 
e estável emprego para a vida 
toda. Hoje a realidade mudou. 
Muitas universidades públicas 
que possuem um corpo do-
cente de extrema qualificação 
acadêmica (Doutores, PhDs 
e Pós-Doctors) e centros de 
pesquisa na fronteira do conhe-
cimento científico e tecnológico 
amargam com greves, atrasos 
de salários além de restrições 
orçamentárias para investi-
mento em pesquisas. Muitas 
universidades particulares de 
ponta, por sua vez, sofrem 
com a dificuldade de equalizar 
a excelência acadêmica da 
instituição com mensalidades 
escolares compatíveis a situa-
ção econômica nacional.

Qual seria a saída para este 
impasse? É possível sobressair-
se no mercado de trabalho sem 
possuir um diploma universitá-
rio carregado de tanta grife?

Recentemente, estudando 
sobre o tema com gestores de 
Rh chegamos a algumas conclu-
sões interessantes, como: o que 
mais impacta a permanência 
de um indivíduo dentro de uma 
organização corporativa são as 
competências comportamentais, 
e não somente as competências 
técnicas! Isto é, competências 
que têm a ver com o indivíduo 
em si, independentemente, 
na maioria das vezes, da sua 
formação técnica educacional 
tradicional. Dentre estas com-
petências comportamentais as 
que mais se destacam são: auto-
conhecimento, automotivação, 
autodirecionamento, habilidade 
de relacionamento global, capa-
cidade de negociação, espírito 
de liderança multidirecional, 
ética, pró-atividade, senso de 

responsabilidade social, visão 
sistêmica e empreendedora de 
negócios, empatia, ownership 
(atitude de dono diante de um 
desafio ou problema no am-
biente empresarial), entre outras 
habilidades sociais.

Por que isto ocorre?
Devido à hipercompetição 

em todos os seguimentos da 
economia contemporânea, mui-
tas empresas com propostas 
diferenciadas para o mercado 
de trabalho, e profundas conhe-
cedoras do impacto das compe-
tências sócio comportamentais 
nos resultados dos seus empre-
endimentos, preferem conhecer 
o indivíduo que está por trás do 
diploma universitário, indepen-
dentemente da grife do mesmo. 
Assim sendo, profissionais for-
mados em muitas instituições 
educacionais, que embora não 
possuam ainda um lugar de des-
taque, privilegiado no cenário da 
educação nacional, mas desen-
volvem uma filosofia educacio-
nal de vanguarda, focada nas 
constantes transformações do 
mercado de trabalho e do pró-
prio mundo como um todo e que 
sabem construir significados 
e imprimir valores relevantes 
durante a vida acadêmica dos 
seus discentes, começam a se 
destacar em seus respectivos 
campos de atuação, superando 
inclusive, profissionais oriun-
dos das mais tradicionais ins-
tituições de ensino nacional, 
que muitas vezes, ainda não 
atentaram para esta realidade 
organizacional.  

O quê está mudando no 
ambiente educacional?

Estas instituições de ensino 
inovadoras, de vanguarda na 
formação não só de profissio-
nais, mas, sobretudo, de indiví-
duos socialmente responsáveis, 
preparados para os desafios 
deste século 21 em diversos 
setores da vida contemporâ-
nea, apostam principalmente 
no protagonismo do aluno na 
condução do seu processo 
de ensino-aprendizagem, ou 
seja, oferecem uma educação 
extremamente empreendedora 
aos seus alunos. Os docentes 
destas instituições são verda-
deiros coaches não só da car-
reira dos alunos, mas de suas 
próprias vidas como um todo.  
Estas instituições educacionais 
oferecem bem mais do que a 
infraestrutura operacional e 
educacional, elas criam um cli-
ma de aprendizado estimulante 
e desafiador, favorável para que 
estes potenciais talentos estu-
dantis, tornem-se efetivamente 
cidadãos, na acepção maior da 
palavra, indivíduos que saibam 
agregar valor em todos os cam-
pos da sociedade, e não somen-
te no âmbito profissional.

Assim sendo, na hora de es-
colher uma instituição educacio-
nal para iniciar a sua graduação 
ou mesmo fazer uma pós, não se 
deixe levar somente pela grife 
do diploma desta instituição. 
Converse com alunos egressos 
destas instituições e de outras 
ainda não tão renomadas assim, 
mas com propostas inovadoras, 
diante deste cenário extrema-
mente mutante do mercado de 
trabalho. Ouça com atenção as 
percepções, anseios e principal-
mente, a experiência vivida por 
eles dentro e fora da vida acadê-
mica, de como estas instituições 
os prepararam ou não, para os 
desafios de viver nas incertezas 
deste século 21. Talvez, você 
possa se surpreender com o que 
irá ouvir e até mesmo reavaliar a 
sua opção por uma determinada 
instituição educacional.

Por fim, jamais esqueça: 
você é o principal responsável 
pela construção do seu futuro! 
O artífice do seu saber! Não 
delegue esta tarefa para nin-
guém, ou nenhuma instituição 
educacional!

*Por Eduardo 
hinyashiki

 
Ao longo de toda a his-

tória, as civilizações sem-
pre manifestaram a sua 
atividade criativa por meio 
de formas culturais. Os me-
lhores exemplos são a arte, 
a linguagem, a literatura e a 
ciência - meios pelos quais 
o ser humano exprime a sua 
capacidade de se renovar 
e inovar, se adaptando às 
necessidades e em busca 
de novas respostas para 
novos problemas. 

A procura do ser humano 
pela inovação é, e sempre foi, 
um ponto fundamental para o 
desenvolvimento criativo. Com 
o compromisso de caminhar 
em direção ao futuro, ele su-
pera, completa e aprofunda 
os conhecimentos e as infor-
mações obsoletas, não mais 
suficientes para fazer frente às 
emergentes necessidades.

Em um equilíbrio entre 
a tradição (que representa 
sistemas de referência, 
conhecimentos e a história) 
e um olhar para frente, no 
diálogo entre passado e 
presente, antigo e atual, 
a reflexão sobre inovação 
toca e envolve a todos. A 
palavra inovação, etimolo-
gicamente, deriva do latim 
innovatio e novus e significa 
a mudança da ordem pré-
estabelecida das coisas, a 
fim de criar outras novas.

Em 1911, em sua Teoria 
do Desenvolvimento Econô-
mico, o economista Joseph 
Schumpeter descreveu o 
conceito de inovação e a in-
troduziu como um ato criativo 
que insere o “novo” em algo 
que pode ser “útil” no mer-
cado. Foi ele que marcou a 
passagem da invenção para 
a inovação. Se no passado 
esse conceito se limitava a 
produtos e serviços, atual-
mente abrange também os 
aspectos organizacionais e 
de comercialização, além de 
aspectos culturais e psicoló-
gicos ligados ao tema.

A inovação ocorre quan-
do algo novo é introduzido 
em um sistema já existente 
e esses dois elementos são 
combinados, em busca de 
uma mudança para obter um 
novo sistema – um sistema 
é algo que pode ser consti-
tuído por vários elementos 
unidos, que interagem entre 

eles, com determinados 
padrões e regras para con-
seguir um fim. 

As empresas são siste-
mas de múltiplos elementos, 
que cooperam para atingir 
um objetivo. Hoje em dia, 
devido à crescente competi-
tividade, a inovação para as 
empresas não é mais uma 
fase limitada no tempo, mas 
um suporte contínuo na vida 
dessas organizações. Não 
como um processo casual 
ou de sorte, mas como re-
sultado de atividades espe-
cíficas que exigem esforços 
e comprometimento. 

Em síntese, podemos 
focar o processo de inova-
ção em três fases:

Primeira fase: a análise 
atenta do sistema a ser inova-
do. A observação, por si só, não 
produz resultados operativos. 
Ela deve necessariamente se-
guir uma estratégia de ação;

Segunda fase: a elabo-
ração da estratégia a ser 
utilizada. Isso permite que 
todos os colaboradores 
sejam informados e com-
preendam os objetivos da 
estratégia. Assim, eles se 
sentem protagonistas da 
concepção dos resultados 
desejados;

Terceira fase: opera-
cionalização da estratégia, 
plano operativo de ação. 
Nesta fase, entre a elabo-
ração e a operacionaliza-
ção, é necessaria muita 
atenção para identificar e 
determinar com precisão os 
instrumentos, os meios e as 
competências necessárias 
para concretizá-las. 

A palavra inovação nos 
faz pensar em progresso, 
modernidade, crescimento, 
tecnologia, porém o conceito 
se transpõe para todos os 
contextos da nossa vida 
- e não só ao tecnológico-
empresarial. A inovação se 
baseia na consciência de 
que tudo está em contínua 
transformação e de que nós 
precisamos interagir com as 
mudanças e as novas exi-
gências, sem sermos passi-
vos, mas de forma a conduzir 
as novidades e a utilização 
dos conhecimentos para 
o nosso aperfeiçoamento 
e evolução. Sem dúvida, 
o caminho da humanidade 
está orientado, em constante 
referimento e de mãos dadas 
com a inovação.

Excesso de 
partidos

3 dicas simples para ser vitorioso em 
seus projetos de vida



Correio do Papagaio  ::  Pág 3Sábado, 19 de agosto de 2017 Geral

Ao longo do ano, País colheu resultados importantes no comércio exterior 
diante do aumento das exportações

Taxa de desemprego caiu para 13%. Brasil tem hoje 13,5 
milhões de pessoas sem ocupação

Recordes seguidos na balança comercial destacam País em nível global

Recordes seguidos na balança comercial desta-
cam País em nível global

Balança comercial pode 
colocar Brasil entre os 

principais saldos de 2017

Desemprego cai em todas 
as regiões, mostra IBGE

Foto: Divulgação

Pela primeira vez, o 
Brasil deve figurar entre 
os cinco principais sal-
dos comerciais em nível 
global. Segundo a AEB, 
entidade que representa 
o setor, isso se deve 
aos resultados recordes 
da balança comercial 
e à estimativa de que 
o superávit comercial 
atinja US$ 60 bilhões 
em 2017.

Os dados comerciais 
revelados ao longo do 
ano evidenciam essa 
trajetória de força do co-
mércio externo brasilei-
ro. Dados da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
divulgados nesta terça-
feira (15), mostram um 
aumento de 12,5% nas 
exportações e de 10,8% 
nas importações nos 
últimos doze meses en-
cerrados em julho. O 
principal responsável 
por esse desempenho 
foi a indústria extrativa, 
cujas vendas ao exterior 
cresceram 49,7% no 
período.

Ao mesmo tempo, 
houve crescimento de 
exportações no setor 
agropecuário (+26%) e 
da indústria da transfor-
mação (+3,1%). “O de-
sempenho favorável da 
balança comercial que 
deverá atingir o maior 
superávit da sua série 

histórica está associado 
principalmente às ven-
das de commodities”, 
apontou a entidade, em 
relatório.

De janeiro a julho, a 
balança comercial bra-
sileira registrou recorde 
histórico em função de 
um superávit comercial 

Em Minas Gerais, dez órgãos já começam agora a utilizar o sistema. A 
previsão é a de que todos os órgãos adotem o novo sistema até 2018

Documento referente a 2017 deverá ser entregue 
até 29 de setembro

Em comparação com o mesmo período do ano ante-
rior, varejo alcançou expansão de 3,0%

O evento aconteceu no Auditório JK da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte

Donos de propriedade rural têm até 29 de setembro para declarar imposto

Estado lança sistema de 
tramitação eletrônica 

de documentos

Receita Federal abre 
prazo para entrega 
de declaração rural

Comércio varejista 
registra avanço de 

1,2% em junho

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foi lançado nesta sex-
ta-feira (11/8) o SEI!MG 
– Sistema Eletrônico de In-
formações –, que implanta 
a tramitação eletrônica 
de documentos em dez 
órgãos do Governo do Es-
tado de Minas Gerais.

Com uma interface 
amigável, o sistema pro-
porciona economia, agi-
lidade e transparência na 
tramitação de documen-
tos. A partir de agora, os 
processos de compras  
governamentais, de con-
sulta jurídica, de fiscaliza-
ção de abastecimento de 
água e esgoto sanitário, 
processos de segurança 
pública, além de toda co-
municação oficial (ofícios 
e memorandos), serão fei-
tos por meio eletrônico.

O evento aconteceu 
no Auditório JK da Ci-
dade Administrativa, em 
Belo Horizonte, e reuniu: 
os secretários de Estado 
dePlanejamento e Ges-
tão e Segurança Pública, 
Helvécio Magalhães e 
Sérgio Barboza Menezes; 
o secretário-adjunto de 
Gestão do Ministério de 
Planejamento e Gestão, 
Cassiano de Souza Alves; 
o advogado-geral adjunto 
da Advocacia Geral do 
Estado, Sérgio Pessoa;  o 
juiz auxiliar da presidência 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), Car-
los Donizetti Ferreira da 
Silva; o superintendente 
do Ministério Público, Luiz 
Armando Pereira Lana; 
o vice-presidente do Tri-
bunal de Justiça Militar, 
juiz coronel PM James 
Ferreira Santos; e o diretor 
de negócios da Prodemge, 
Gustavo Daniel Prado.

Com a centralização 
eletrônica, as trocas entre 
as pastas ficam mais rápi-
das. Um documento que 
precisava ser protocolado 
e levado entre dois ou mais 
órgãos agora é enviado e 
recebido imediatamente. 
Isso porque o sistema le-
gitima instantaneamente 

a comunicação e pode 
ser acessado em celular, 
tablet ou computador.

O secretário de Es-
tado de Planejamento e 
Gestão, Helvécio Maga-
lhães, destacou a parce-
ria do Governo com todos 
os poderes para a implan-
tação do sistema.

“Órgãos da adminis-
tração direta e indireta e 
os servidores se empe-
nharam muito para im-
plantar esta inovação na 
tramitação de documentos 
no Estado. Inovação e 
criatividade são essen-
ciais em um momento de 
crise como o que vivemos 
para que o Estado possa 
cumprir o seu papel que é 
simplificar a vida do cida-
dão, facilitando o acesso à 
burocracia do Estado, que 
muitas vezes é inevitável”, 
disse Magalhães.

O secretário explicou 
que o SEI!MG faz parte de 
uma determinação clara 
do governador Fernando 
Pimentel de agilizar, faci-
litar e dar transparência a 
todos os atos do governo.

“Estamos dando um 
passo importante na dire-
ção de um Estado inova-
dor, criativo e comprome-
tido com a racionalização 

do gasto público. A adoção 
do SEI é um avanço que 
não se resume apenas à 
tecnologia. É uma mudan-
ça de comportamento, de 
atitude e de paradigmas. 
Toda a história da adminis-
tração pública até aqui está 
registrada em papel, por-
tanto, o que se inicia é uma 
nova história, uma nova 
mentalidade e um novo tipo 
de processo de trabalho, 
muito menos burocrático 
e muito mais sustentável”, 
ressaltou Magalhães.

O secretário-adjunto 
de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão, Cassiano 
de Souza Alves, assinou o 
termo de acordo de coope-
ração técnica entre os go-
vernos federal e estadual 
pela primeira vez por meio 
do aplicativo do SEI! para 
smartphones. Ele elogiou 
a “ousadia e o arrojo” do 
executivo estadual em im-
plantar o sistema em tantos 
órgãos, inclusive alguns 
estratégicos como os da 
segurança pública.

Em Minas Gera is , 
dez órgãos começam a 
utilizar o sistema agora. 
No governo federal, o 
SEI! já está implantado 
em 64 órgãos, o proces-

so está iniciado em 90 
e apenas 31 ainda não 
adotam a tramitação 
eletrônica.

Implantam o SEI!MG 
neste mês setores da 
Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão 
(Seplag), Secretaria de 
Estado de Segurança Pú-
blica (Sesp), Advocacia-
Geral do Estado (AGE), 
Fundação Centro de He-
matologia e Hemotera-
pia (Hemominas), Cor-
po de Bombeiros Militar 
(CBMMG), Polícia Civil 
(PCMG),Polícia Militar 
(PMMG), Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad), Agência 
Reguladora de Serviços 
de Abastecimento de Agua 
e de Esgotamento Sanitá-
rio (Arsae), Companhia de 
Tecnologia da Informação 
(Prodemge) e Departa-
mento de Trânsito de Mi-
nas Gerais (Detran/MG).

A previsão é a de que 
todos os órgãos adotem 
o novo sistema até 2018. 
Cerca de mil servidores, 
que serão os multiplica-
dores dentro destas insti-
tuições, já foram treinados 
e estão aptos a utilizar a 
nova plataforma.

de US$ 42,5 bilhões, 
valor 50,6% superior 
ao mesmo período do 
ano passado, segundo 
dados do Ministério da 
Indústria, Comércio Ex-
terior e Serviços.

Fonte: Portal Bra-
sil, com informações da 
AEB, FGV e MDIC

A Receita Federal libe-
rou, nesta segunda-feira 
(14), o programa da De-
claração do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial 
Rural (DITR) referente ao 
exercício 2017. O prazo 
para entrega é até 29 de 
setembro. A previsão é de 
que sejam entregues 5,4 
milhões de declarações.

Segundo a Receita, a 
multa por atraso da de-
claração é de 1% ao mês 
calendário ou fração sobre 
o imposto devido, não po-
dendo seu valor ser infe-
rior a R$ 50. Está obrigada 
a apresentar a declaração 
pessoa física ou jurídica 

proprietária, titular do do-
mínio útil ou possuidora de 
qualquer título, inclusive a 
usufrutuária.

Tem também a obri-
gação  de  en t rega r  a 
DITR a pessoa física ou 
jurídica que, entre 1 de 
janeiro de 2017 e a data 
da efetiva apresentação, 
perdeu a posse do imóvel 
rural. O vencimento da 
primeira parcela ou da 
quota única do imposto é 
29 de setembro de 2017, 
e não há acréscimos se 
o pagamento ocorrer até 
essa data.

Pagamento do im-
posto

A Receita informou, 
ainda, que sobre as de-
mais quotas há incidên-
cia de juros calculados 
a partir de outubro, até 
a data do pagamento. O 
pagamento do imposto 
pode ser parcelado em 
até quatro vezes iguais 
e sucessivas, desde que 
cada quota não seja in-
ferior a R$ 50. O imposto 
de valor de até R$ 100 
deve ser recolhido em 
quota única. O valor mí-
nimo de imposto a ser 
pago é de R$ 10.

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

O comércio varejista na-
cional registrou avanço de 
1,2% no volume de vendas 
e de 0,8% na receita nomi-
nal no mês de junho frente 
ao mês de maio. Os resulta-
dos foram divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
nesta terça-feira (15) e 
registram, respectivamente, 
sequência de três taxas po-
sitivas consecutivas nessa 
comparação.

Na série sem ajuste 
sazonal, o total do varejo 
apontou expansão de 3,0% 
em junho de 2017, mais 
intenso do que o verificado 
em maio (2,6%) e abril 
(1,7%).

Os principais destaques 
positivos foram os setores 
de móveis e eletrodomés-
ticos (2,2%); tecidos, ves-
tuário e calçados (5,4%); 
outros artigos de uso pes-
soal e doméstico (2,7%). 
Ainda com contribuição 
positiva, encontram-se: 
combustíveis e lubrificantes 
(1,2%); artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos 
(1,5%); e livros, jornais, re-

vistas e papelaria (4,5%).
Considerando o comér-

cio varejista ampliado, que 
inclui além do varejo as ati-
vidades de veículos, motos, 
partes e peças e de material 
de construção, a expansão 
foi de 2,5% para o volume 
de vendas e 2,2% para a 
receita nominal, ambas 
comparadas a maio de 
2017, na série com ajuste 

sazonal.
Em relação a junho de 

2016, o avanço no volume 
de vendas do varejo am-
pliado foi de 4,4% para o 
volume e 3,5% para receita 
de vendas. No acumulado 
do ano, o volume de vendas 
registrou variação positiva 
de 0,3%.

Fonte: Portal Brasil, com 
informações do IBGE

O desemprego no Brasil 
fechou o segundo trimestre 
do ano com retração em 
11 das 27 unidades da 
federação. Segundo dados 
divulgados hoje (17), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) a taxa, 
que ficou em 13%, repre-
senta 13,5 milhões de pes-
soas sem ocupação.

Houve quedas em todas 
as grandes regiões. A ex-

ceção foi o Nordeste onde, 
embora tenha havido retra-
ção de 16,3% para 15,8%, 
técnicos consideram que há 
estabilidade.

Os dados fazem parte 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicíl ios 
Contínua (Pnad Contínua) 
relativa a abril, maio e 
junho, comparativamente 
ao trimestre imediatamente 
anterior. A pesquisa apre-
senta como destaques 

as regiões Norte, onde a 
taxa de desocupação caiu 
de 14,2% para 12,5% e 
Centro-Oeste, com recuo 
de 12% para 10,6%.

Os dados indicam que 
o desemprego no Sudes-
te passou de 14,2% para 
13,6%, e no Sul, de 9,3% 
para 8,4%. Em Pernambuco, 
a taxa passou de 17,1% para 
18,8% e em Alagoas subiu 
de 17,5% para 17,8%. 

Fonte: Agência Brasil

Classif icados Regionais
-  Gol 1.0 economo-
tion GIV Flex 2013 R$ 
15000
- Uno mille fire flex 2006 
R$ 8000 
- Saveiro CE 2015 R$ 
35000
- Hilux CD 4x4 Diesel 

2008 R$ 65000
- M.Benz A190 2001 R$ 
11000
- Gol Cl 1991 R$ 4000
- G o l  1 0 0 0 I  1 9 9 5 
R$8000
- Vectra Gls 1996 R$ 
9000

- Saveiro supersurf 2007 
flex R$ 18000
- Ford/Geep 1975 R$ 
15000

Trinca Ferro Veículos 
32-9.8440-2344
32-9.8406-4452 

Bom Jardim de Minas  
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Carmo de Minas Rodeo Festival 2017
Retorno da festa tradicional reuniu centenas de pessoas na cidade

O Carmo de Minas 
Rodeo Festival sempre foi 
considerado por muitos o 
melhor rodeio da região  
e atraía milhares de car-
menses e visitantes para 
a cidade em busca de 
boa música e as melhores 
montarias. Promessa de 
campanha do Prefeito Yuri 
Vaz de Oliveira e pelo Vi-
ce-Prefeito Luciano Cân-
dido Pereira Neto, essa 
festa que não aconteceu 
no ano de 2016, voltou 
para a alegria daqueles 
que aguardavam, ansio-
samente, pela maior festa 
de Carmo de Minas. 

O rodeio retornou  ao 
Parque de Exposições, 
em parceria com o Sindi-
cato Rural e Câmara dos 
Vereadores,  e teve como 
atrações duplas sertane-
jas de renome nacional 
como Anthony e Gabriel, 
Humberto e Ronaldo, 
Rick e Nogueira e mais. 
A Festa aconteceu entre 
os dias 27 e 30 de julho 
e foi um sucesso. 

O destaque do Rodeio 
ficou para a aguardada 
noite do 2º dia com a 
montaria do peão car-
mense Carlos Roberto 
Gomes Junior, o “Juninho 
do Carmo”, que encerrou 
a noite em primeiro lugar 
e terceiro na classificação 
geral final das montarias. 

O Prefeito Yuri fez uso 
da palavra na arena para 
agradecer a todos que 
estavam no local, pela 
confiança dedicada à Ad-
ministração 2017-2020 e 
por terem acreditado na 
volta da festa, que a festa 
é de todos e que estava 

muito feliz em poder pro-
porcionar esse momento 
de lazer aos carmenses 
e visitantes. O Vice Pre-
feito Luciano agradeceu 
a parceria com o Sindi-
cato Rural e Câmara dos 
Vereadores que foram 
apoios decisivos para que 
o rodeio acontecesse. 
Uma bela festa a altura de 
todas as expectativas dos 
moradores e visitantes 
para firmar de vez a im-
portância do Rodeio para 
Carmo de Minas. 

A Gerência de Serviços 
de Cultura e Turismo, Sra. 
Cinthia Coli Pereira afirma 
que o Rodeio de Carmo de 
Minas aconteceu dentro da 
normalidade de um grande 
evento e que superou as 
expectativas de todos. 
Aproveita a oportunida-
de para agradecer Guto 
Eventos, Afonsiane Leite 
de Castro Serrano, Frank 
Faria Bacelar, à Polícia 
Militar de Minas Gerais, 
Conselho Tutelar e a todos 
que não mediram esforços 
para que nosso Rodeio 
acontecesse e fosse todo 
o sucesso que foi.

Fonte: Assessoria da 
Prefeitura Municipal de 
Carmo de Minas.

Rainhas do rodeio

Anthony e Gabriel com o Prefeito Yuri e Primeira Dama Lola

Prefeito Yuri, Bruna Rerzende e Vice-Prefeito Luciano

Visita do Deputado Antônio Carlos ArantesAbertura, no sábado, com apresentação des peões Público do rodeio, na noite de sexta-feira

Show no sábado, com Rick & Nogueira 

Arena do rodeio durante apresentação

Camarote da Câmara MunicipalCamarote da PrefeitoPremiação do rodeioJuninho do Carmo em cima do touro

Durante todo o mês de 
setembro São Lourenço irá 
receber a sexta edição do 
Degusta – Festival Gastro-
nômico que terá como tema 
“Nossos Queijos - Terroir 
Mantiqueira”. O lançamento 
oficial do evento será re-
alizado no próximo dia 25 
de agosto, às 19h, no Res-
taurante do Chico na Vila 
Chico em São Lourenço 
com o Festim Degusta. 

O festival tem como 
objetivo fomentar o resga-
te das cozinhas regionais 
mineira e a valorização da 
produção artesanal com 
excelência gastronômica, 
como queijos tradicionais, 
cafés especiais, doces e 
azeites da Mantiqueira. 

Entre as atividades 
abertas ao público estão os 
Roteiros Gastronômicos, 
experiências de hospitalida-
de vivenciada em diferentes 
espaços, tendo a comida 

como o primeiro acolhimen-
to para o visitante. O Degus-
ta irá contemplar os roteiros 
“Lenha do Fogão” e “Rota 
do queijo e azeita nas Terras 
Altas da Mantiqueira”. 

O público poderá partici-
par ainda da Vila Gastronô-
mica, que acontece de 28 a 
30 de setembro, no Calça-
dão Silvério Sanches, em 
São Lourenço, e irá reunir 
produtores locais e restau-
rantes que apresentarão a 

gastronomia da região. No 
espaço destinado à Cozinha 
Show haverá workshops, 
palestras e aulas práticas 
das receitas do festival, 
ministradas por chefs re-
gionais.

 Haverá também a exi-
bição dos filmes “Comer o 
quê?”, de Leonardo Brant; 
e “Lenha no Fogão”, de 
Juliana Venturelli. 

Aqueles que querem 
aprender um pouco mais 

Sexta edição do DEGUSTA - Festival 
Gastronômico de São Lourenço

Evento contará com visitas guiadas, oficinas e shows para o público

São Lourenço e a mi-
crorregião tem sido reco-
nhecidas nacionalmente 
pela qualidade de seus 
eventos de aventura em 
montanhas e sobre ro-
das. Diante desse cenário 
cada vez mais favorável e 
aliado ao fato de que a re-
gião é agraciada por uma 
natureza exuberante e 
um clima agradável, será 
realizado, entre os dias 7 
e 10 de setembro, o Eco 
Encontro 4x4 Off Road.

O evento irá acontecer 
no Parque Ilha Antônio 
Dutra e terá como atrativos 
para os inscritos quatro 
trilhas com vários níveis 
de dificuldades, onde os 
participantes terão opor-
tunidade de conhecer e 
conduzir suas viaturas 
pela Serra da Mantiqueira 
e poderão testar suas ha-
bilidades em expedições 
com duração de 3 a 6 
horas, percorrendo tre-
chos com fazendas, belas 
cachoeiras, montanhas 
e vales. Será preparado 
uma pista off road para os 
pilotos mais ousados, além 
de uma gangorra onde a 
habilidade se tornará o 
grande trunfo. E para com-
plementar, irá acontecer o 
Desafio de Gigantes com 
a participação de quarte-
tos na modalidade MMT 
(Mixed Modality Training), 
no estilo Crossfit.

Haverá um ponto de 
coleta seletiva de óleo de 
cozinha e aparelhos ele-
trônicos, além do plantio 
de árvores para recompo-
sição e compensação de 
carbono, tendo como par-

ceiro o projeto 4x4 Sus-
tentável. Serão realizadas 
ainda palestras sobre o 
meio ambiente, geologia 
da Serra da Mantiquei-
ra, mecânica, normas de 
segurança na condução 
das viaturas, entre outros 
temas. Durante o evento 
ocorrerão apresentações 
com os balões da Fede-
ração Mineira de Balonis-
mo na parte da manhã, 
voo cativo de balões à 
tarde, alvo para pouso de 
Parapente, sobrevoo de 
Paratrike e apresentação 
de Flash Mob.

O espaço irá oferecer 
ainda stands para os ex-

São Lourenço recebe Eco 
Encontro 4x4 Off Road

Evento de aventura na Serra da Mantiqueira aconte-
ce no mês de setembro

positores de autopeças 
locais e regionais, forne-
cedores de acessórios e 
produtos para veículos 
4x4 e 4x2, equipamentos 
de esportes de aventura, 
rede wifi gratuita, espaço 
kids de 100 m², artesa-
nato regional e praça de 
alimentação, trazendo 
para o público as novas 
tendências de mercado.

O Eco Encontro é uma 
realização da Araucária 
Ecoturismo em parceria 
com o São Lourenço Con-
vention & Visitors Bureau e 
a Prefeitura Municipal, atra-
vés da SECTUR- Secreta-
ria de Cultura e Turismo. 

sobre a gestão em gastrono-
mia poderão se inscrever no 
curso “Marketing Gastronô-
mico Essencial”, ministrado 
pela Escola Mineira de Ma-
rketing, ou se aventurar nos 
workshops de harmoniza-
ção de queijos com cervejas 
artesanais, cachaça, azeite, 
café e vinhos.

Os visitantes poderão 
conferir também espetá-
culos musicais e cênicos 
como as apresentações do 
musical “Ópera de Sabão”, 
da Orquestra de Violeiros 
de São Lourenço, Coral 
por Amor, Anderson Bacha 
e Abrhaan Noronha, com 
a participação de Osmar 
da Gaita, Mantiqueira Duo, 
Luca Esteves, Samuel Ro-
driguez e Serginho e da 
cantora e compositora mi-
neira Ceumar.

O Desgusta é uma reali-
zação do São Lourenço Con-
vention & Visitors Bureau. 

Foto: Divulgação/Prefeitura Liberdade
Os agricultores e artesãos 

de Liberdade expuseram, pela 
quarta vez, seus produtos e 
alimentos na “Feira do Produtor 
Rural e Artesãos” do município. 
A feira aconteceu no último 
domingo (20), na Praça Maria 
de Paiva, no centro da cidade. 
A iniciativa reúne, pelo menos, 
10 profissionais entre produtor 
e artesão.

Além de aquecer a econo-
mia do município e, ao mesmo 
tempo, valorizar a produção do 
município, a feria abre espaço 
ainda para a criançada, com 
uma área de recreação e palco 
para show de artistas da região. 
Neste fim de semana, a apre-
sentação musical ficou por conta 
de Ezequiel Silva.

O projeto incentiva os pro-
dutores rurais através de pa-
lestras que eles recebem de 

instituições financeiras e go-
vernamentais. Assim, de acordo 
com a Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer, Turismo e Cul-
tura, reúne produtores que se 
dediquem à lavoura, pecuária, 
indústrias rurais, artesanato e 
ao turismo rural. 

Segundo Rachel Sandim, 

secretária das pastas, a proposta 
resulta em “geração de riquezas 
ambientalmente sustentáveis ao 
meio rural, fortalece as cadeias 
produtivas tradicionais e promo-
ve a diversificação das bases 
econômicas do município”. 

Outro aspecto importante 
do incentivo aos produtores 

Feira de agricultura incentiva 
produtores de Liberdade

A feira acontece todo terceiro domingo de cada mês e reuni também artesãos do município
rurais e artesãos é a aproxi-
mação do governo municipal 
com as classes. Conforme 
informado pela prefeitura, o 
projeto mobiliza os agentes da 
classe rural, através do espírito 
associativo e da formação de 
novas lideranças a fim de pro-
mover a defesa de seus direitos 
e interesses. 

“Uma das finalidades da 
feira é pensar em integrar a 
classe agropecuária com os 
diferentes elos das cadeias pro-
dutivas, visando um contínuo 
aperfeiçoamento. Além disso, 
a Feira Livre de Liberdade 
destina-se da venda no varejo 
e atacado de produtos hortifrúti 
e derivados de agroindústria 
artesanal, doces, plantas, mu-
das, pescados, licores, cachaça 
artesanal, conservas”, concluí 
Rachel Sandim. 

A feira reúne, pelo menos, 10 profissionais 

Fotos: Márcio Muniz e Prefeitura
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ANDRELÂNDIA - BOM JARDIM - LIBERDADE - SÃO VICENTE

4º Trilhão de Bike de Bom 
Jardim de Minas reúne 277 

bicicletas
Evento beneficente reuniu ciclistas de 18 cidades e 3 estados

Com um percurso de 
36km, completo, e 27km 
o reduzido, o 4º Trilhão de 
Bike de Bom Jardim de 
Minas reuniu 277 bicicletas 
no último dia 30 de julho. 
Os ciclistas puderam per-
correr as belezas naturais 
do município, passando por 
estradas de terra, trilhas, 
matas, florestas de pinus, 
campos e serra, diversifi-
cando bastante. Além de 
contar com pontos de apoio 
e pontos de água durante 
o trajeto, os participantes 
inscritos receberam café 
da manhã, mesa de frutas 
e almoço.

Em cada edição o even-
to busca beneficiar uma 
instituição da cidade. Este 
ano quem recebeu o apoio 
do Trilhão foi o Clube dos 
Desbravadores Pioneiros 
da Mata, que é uma insti-
tuição de jovens da igreja 
adventista que fazem tra-
balhos sociais e culturais 
no município. 

A cada ano que passa 
este evento vem crescendo 
e tomando mais proporção. 
Este ano, com 277 bicicle-
tas o evento foi recorde de 
público neste segmento no 
município e os familiares 
dos participantes, movi-
mentaram a cidade desde 
a sexta-feira.

“Nosso objetivo maior 
é divulgar nossa cidade, 
mostrar nossas belezas 
naturais e culturais para 
atrair mais visitantes e as-
sim movimentando mais 
a economia local. Temos 
mais de 90 cachoeiras ca-
talogadas e temos o quinto 
maior cristo do Brasil, além 
de sermos a 18º cidade 
mais alta do Brasil”, relata 
um dos organizadores do 
evento e também consulto 
de Turismo no município, 
Felipe Teixeira. 

A cidade, que é parte 
da Volta das Transições e 
está no Circuito Serras de 
Ibitipoca, recebeu ciclistas 

Ao todo o Trilhão reuniu 277 bicicletas de 18 cidades diferentes

O percursso completo soma 36km

Edição 2017 do Trilhão é recorde de público

Evento divulga a rica paisagem da região Trilhão é promovido pelos Pedaleiros da Serra

Crise financeira coloca em
cheque serviço da APAE de São 

Vicente de Minas
Dívida da associação chega a R$ 40 mil com a soma de empréstimos, 

folha de pagamento atrasada e outras despesas
Foto: Ilustrativa/Google Imagens

A crise econômica do 
país afeta, com efeito de-
vastador, as classes menos 
favorecidas. A APAE (As-
sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de São 
Vicente de Minas sente de 
perto esta consequência. 
A entidade acumula dívida 
de R$ 40 mil. Os órgãos 
estadual e municipal estão 
com repasses de verbas 
atrasados. 

Atualmente, a APAE de 
São Vicente tem 59 alunos 
matriculados na Escola de 
Educação Especial e mais 
255 crianças e adolescen-
tes atendidos pelo Serviço 
de Reabilitação a Pessoa 
com Deficiência Intelectual 
e Múltipla (SERDI) e pelo 
Programa de Intervenção 
Precoce (PIPA). Além des-
ses dois serviços, a asso-
ciação ainda mantém em 
funcionamento a Casa Lar, 
onde acolhe, nos dias de 
hoje, seis moradores em 
situação vulnerável. 

De acordo com a APAE, 
o montante a ser repassa-
do apenas ao PIPA é de 
R$ 89.169,36. No portal 
da transparência, o Esta-
do já deu como liquidado 
R$ 44.584,68. Porém, a 
associação diz que até o 

Associação sofre com atraso no repasse de verba 
de órgãos públicos
momento o recurso não foi 
repassado. 

Para a diretora da APAE, 
Renata Arantes Villela, o 
cenário econômico da en-
tidade está complicado. 
“Estamos sem receber as 
verbas do PIPA e as outras 
verbas governamentais 
têm vindo com atraso. O 
recurso para manutenção 
da Casa Lar é insuficiente e 
também chega com atraso. 
Este ano também não esta-
mos recebendo subvenção 
municipal, que nos ajudava 
a pagar as despesas com 
manutenção. A crise que 
assola nosso país e, prin-
cipalmente a saúde, nos 
atingiu em cheio”, informa. 

A situação da transfe-
rência de incentivos finan-
ceiros é, quase sempre, 

a mesma para todos os 
serviços desenvolvidos na 
APAE. O valor destinado 
ao SERDI para 2017 é de 
R$ 267.524,08 e a quan-
tia paga até hoje, segun-
do a associação, é de R$ 
133.754,04. 

Com os repasses em 
atraso, os funcionários da 
APAE também são preju-
dicados. De acordo com a 
entidade, o décimo terceiro 
foi pago em maio e o sa-
lário de abril foi pago em 
junho. Devido à situação, a 
associação foi denunciada 
no Ministério Público do 
Trabalho.   

Para tentar reverter o 
quadro, a APAE está or-
ganizando eventos que 
devem ajudar com a capta-
ção de recursos. Entre eles, 

está o Roda de Viola, que 
já acontece anualmente, 
porém, até o momento, a 
associação não conseguiu 
patrocinadores para reali-
zar a atração. 

“Somos uma equipe 
unida e que já atravessou 
por momentos difíceis. 
Estamos juntos nesta luta 
e faremos o possível para 
que nossa APAE, que já 
tem 24 anos de existên-
cia; a Escola Especial Flor 
Amarela 26 anos, consi-
gam ultrapassar esta cri-
se”, afirma Renata Villela. 

Doações
A APAE aceita doações 

de alimentos para merenda 
escolar, brinquedos pe-
dagógicos para educação 
infantil e  material escolar. 
“Mas o que precisamos, 
principalmente, é de doa-
ção de dinheiro”, reforça 
a diretora da associação 
Renta Villela. 

Para depósito no Banco 
do Brasil: agência 3807-5 
conta corrente 12888-0 em 
nome da Escola Especial 
Globo Azul. 

Para depósito no Si-
coob:  agência 3174, conta 
corrente 767-6, também em 
nome da Escola Especial 
Globo Azul. 

de três estados brasileiros 
somando 18 cidades par-
ticipantes. Evento contou 
com ciclistas das cidades 
de Bom Jardim de Minas, 
Arantina, Lima Duarte, Rio 
Preto, Baependi, Juiz de 
Fora, Barbacena, Volta 
Redonda, Barra Mansa, 
Pinheiral, Barra do Piraí, 
Resende, Santa Isabel, 
Conservatória, Quatis, Rio 
das Flores, Manoel Duarte, 
São José dos Campos e 
Bananal. 

Na opor tun idade o 
grupo Pedaleiros da Serra 
agradece a toda equipe de 
organização Pedaleiros da 
Serra, ao Clube dos Des-
bravadores Pioneiros da 
Mata e toda sua equipe, 
a todos os mais de 30 pa-
trocinadores, a Prefeitura 
Municipal de Bom Jardim 
de Minas, aos proprietá-
rios dos terrenos, Polícia 
Militar, Copasa, Hospital 
Municipal, Circuito Serras 
de Ibitipoca, pelo apoio e 
dedicação.

A grande atração da noite de sábado foi a Banda 11:20

Show com a Banda 11:20 reuniu mais de 5mil pessoas

Tradicional Festival de Férias começou em 1985
O 33º Festival de Fé-

rias de Andrelândia foi um 
sucesso. Milhares de an-
drelandenses e visitantes 
prestigiaram a tradicional 
festa de Andrelândia, que 
este ano retornou para o 
Parque de Exposições.

A festa aconteceu entre 
os dias 21 e 23 de julho e 
contou com a presença da 
dupla Alan & Alisson, da 
Banda Santtorini, Banda 
11:20 e Banda Fórmula 7. 
Todas as atrações foram 
gratuitas e abertas para 
todos os moradores e vi-
sitantes. 

O show da Banda 11:20, 
na noite de sábado, foi a 
grande atração da festa que 
contabilizou um público de 
cerca de 5mil pessoas. 

O evento que acontece 
desde 1985 é uma realiza-
ção da Prefeitura Municipal 
de Andrelândia, através 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo com o apoio da 
Câmara Municipal e da 
Polícia Militar. 

33º Festival de Férias de 
Andrelândia aquece a cidade

Show da noite de sábado reuniu milhares de pessoas

Fotos: Divulgação / Pedaleiros da Serra 

Fotos: Divulgação / Prefeitura de Andrelândia 

Evento conta com ações culturais e sociais

Projeto busca a união dos jovens através do esporte

Organização do evento ficou acampada no local

Foto oficial da 2ª Copa Downhill de Andrelândia

Fundada em 2016 por 
Adriano José e Ricelli Mar-
tins a Associação Jovens 
Amigos Andrelandenses 
– Aja Explora é uma orga-
nização sem fins lucrativos, 
que busca a unificação de 
jovens em prol do Esporte, 
Cultura e Convivência So-
cial e já soma 7 projetos so-
ciais e duas Copas Downhill 
Fazenda Pasto Grande, 
na cidade de Andrelândia. 
A última edição da copa 
aconteceu nos dias 28 e 29 
de julho, na Fazenda Pasto 
Grande, propriedade do 
maior apoiador da Aja Ex-
plora, o Sr. José Cleber.  

Com um total de 11 com-
petidores, de quatro diferen-
tes cidades, a pista teve um 
aumento de 500m, passan-
do de 800m para 1300m. A 
competição aconteceu em 
categoria livre com duas 
baterias e critério de menor 
tempo, com premiações do 
1º ao 5º lugar. 

O primeiro lugar este 
ano ficou com Vitinho, de 
Juiz de Fora, seguido de Pe-
dro Castro, de Andrelândia. 
O terceiro lugar ficou com 
Lindomar da cidade de Lima 
Duarte. Em quarto lugar 
está Diogo, também de Lima 
Duarte, e o quinto lugar ficou 
com o atleta de Andrelândia, 
Tomaz Junior. 

Além do esporte, o 
evento conta também com 
ações culturais e sociais. 
Na edição 2017 teve uma 
grande mudança na in-
fraestrutura do evento. A 
comissão organizadora 
ficou acampada no local 
para preparar o evento. O 
palco foi disponibilizado aos 
artistas locais e recebeu a 
banda “Desde terça”, Pedru 
Lucca e DJ Marco Aurélio. 

No que diz respeito ao 
aspecto social, além da 
gratuidade do evento, é 
ofertada aos participantes 
uma farta mesa com frutas 
e sucos. Juntamente ao 
Downhill, há introdução 
aos esportes: Slackline, 
Ping Pong, Rapel/Escalada 
e Festival de Pipas, que 
arrecadou 70 pipas que 
foram distribuídas para 
as crianças da cidade.  O 
projeto trabalha também a 
conscientização ambiental 
do ponto turístico “Pedra do 
Índio” implantando placas 
de conscientização, pontos 
de coleta de lixo perma-

AJA Explora realiza 
2° Copa Downhill de 

Andrelândia
Segunda edição do evento teve aumento de 500m 

na pista de competição

nentes e desativação de 
fogueiras impróprias.

A Aja Explora aprovei-
ta a oportunidade para 
agradecer aos padrinhos 
do evento, patrocinadores 
e colaboradores. Desta-
que especial para: Jose 
Cleber (Proprietário das 
Terras), Padaria Monte 

Cristo(Alimentação e Logís-
tica), Garotos do Downhill 
de Andrelândia (Construção 
da Pista), Adriano Jose 
(Presidente do Aja Explora), 
Ricelli Martins(Fotografo 
e Secretário Geral do Aja 
Explora), Banda “Desde 
Terça” e Danylo Goto (Foto-
grafo de Juiz de Fora).

Fotos: Ricelli Martins 
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Animando a festa a Banda Cra-
vo se apresenta a partir da 23h. 
Logo em seguida a dupla Antony 
e Gabriel, que canta o grande su-
cesso “Eu te amo pinga”, anima 
o público.

A 40ª Expoagro de Andrelândia 
encerra no domingo com o show 
do cantor andrelandense Juvanil 
Oliveira a partir das 20h, e com a 
dupla Pablo & David às 22h.

 Venda de Ingressos

Os ingressos da 40ª Expo-
agro de Andrelândia já estão 
à venda. O primeiro lote será 
vendido até o dia 28 de agosto. 
O valor da inteira é de R$ 60,00; 
estudantes e promocional pa-
gam R$ 30,00. O segundo lote 
será vendido até às 18h do dia 
08 de setembro. Sendo que a in-
teira será de R$ 80,00; estudan-
tes e promocional de R$ 40,00. 
Já quem optar para comprar o 
ingresso no dia do evento, na 
portaria, a partir das 20h, pagará 
R$ 100,00 a inteira; e estudante 
e promocional R$ 50,00.

Quem optar por comprar o 
ingresso promocional deverá 
entregar nos dias 08 e 09 de 
setembro, na portaria do Parque 
de Exposições 01 (um) quilo de 
alimento não perecível (exceto sal 
e fubá) ou 01 (um) brinquedo.

CADERNO CIDADESCADERNO CIDADES

acesse o facebok do correiodopapagaio e acompanhe nossas notícias diariamente

ANDRELÂNDIA - BOM JARDIM - LIBERDADE - SÃO VICENTE

Lançada programação da tradicional 
Exposição Agropecuária de Andrelândia
Evento acontece no mês de setembro e contará com shows de artistas nacionais, regionais e também locais

Foi lançada nesta quinta-
feira,17, a programação da 40ª 
Expoagro de Andrelândia. O 
evento que acontecerá entre os 
dias 06 e 10 setembro contará 
com shows de artistas nacionais, 
regionais e também andrelan-
denses, além do tradicional 
Torneio Leiteiro que visa incen-
tivar, reconhecer e valorizar os 
produtores rurais do município. 
A venda de ingressos ocorrerá 
em diversas cidades da região 
e também pela internet.

A abertura acontecerá na 
quarta-feira, 06, com show da 
dupla Fabrício e Gabriel. Já a 
programação do Torneio Leiteiro 
começa com a esgota às 14h e a 
primeira ordenha às 21h.

Na quinta-feira, as ordenhas 
acontecem às 7h, 14h e 21h. 
A programação musical será 
do cantor andrelandense Chico 
Almeida, com show a partir das 
22h. Em seguida, quem subirá 
ao palco será o músico Frank 
Aguiar.

Na sexta-feira, as ordenhas 
também acontecem Às 7h, 14h 
e 21h. Os shows iniciam às 23h, 
com Erick Rinco, seguido pela 
famosa dupla Jads e Jadson.

No sábado (09), haverá ape-
nas duas ordenhas, às 7h e 14h; 
sendo que a premiação dos 
vencedores acontecerá às 20h. 

Chico Almeida, músico andrelandense

Artista local, Juvanil Oliveira

XXVIII Expoliber é marcada por muita 
música e diversão

Tradicional festa do município de Liberdade reúne moradores e visitantes
A XXVIII Expoliber, 

em mais um ano, marcou 
Liberdade e rendeu mo-
mentos de muita alegria 
e animação. A festa acon-
teceu no Parque de Expo-
sições Joaquim Moreira 
Barbosa, entre os dias 20 
e 23 de julho, e recebeu 
um grande público para 
prestigiar a programação 
que contou com artistas 
de sucesso do sertanejo 
universitário.

Uma festa tradicional 
que anima a região e sem-
pre marca reencontros e 
amizades, teve diversas 
atrações musicais com 
destaque para o show do 
cantor Zé Felipe, no dia 
21, que reuniu milhares de 
pessoas e fãs do cantor 
que é sucesso por onde 
passa.

Na noite de sábado, 
dia 22, foi a vez da dupla 
Antony e Gabriel, que com 
o sucesso “TCC – Tru-
co, Cerveja e Churrasco” 
animou os presentes e 
esquentou a noite fria de 
Liberdade.

Com um ambiente 
agradável e bem estru-
turado, a Expoliber teve 
praça de alimentação co-
berta, a famosa barraca 
do Paulinho Tequila e 
parque de diversões.

Outra atração de su-
cesso foi o XXIV Torneio 
Leiteiro, que reuniu inú-
meros participantes dispu-
tando ordenha a ordenha 
o troféu de campeão des-
sa edição. Foram diversas 
categorias com animais 
de alta qualidade enrique-
cendo a competição.                        

RESULTADO FINAL
DO XXIV TORNEIO 

LEITEIRO

Categoria 3 ordenhas
Grande Campeã

Animal: Naomy
Proprietário: Alaor Silvio 
de Paula

Reservada grande cam-
peã municipal

Animal Gerusa, de pro-
priedade de Alaor Silvio 
de Paula, com a  produção 
de 51.500

Terceiro lugar
Animal: Coimbra
Produção 51.190
Propr ie tár io :  Renato 
Landim

Campeonato Curra-
leiro 2 ordenhas:
Grande campeã
Animal: faceira
Produção: 35.630
Proprietário: Reginaldo e 
Sidney Vilela

Reservada campeã 
vaca curraleira
Animal: Fazenda
Produção: 32.960
Proprietário: Reginaldo e 
Sidney Vilela

Terceiro lugar vaca 
curraleira
Animal: tulipa
Produção: 35.840
Proprietário: Alaor e Silvio 
de Paula

Autoridades políticas presentes no evento Prefeita Rita no camarim de Antony & Gabriel

Cantor Zé Felipe anima o público

Show do cantor Zé Felipe

Milhares de pessoas participam de show após o rodeio

Dupla registra animação do público durante o show

Troféus entregue aos aparticipantes Entrega de premiação do torneio Família Dias presente ao evento

O evento aconteceu com a participação de artistas de renome nacional 

Show da dupla Antony & Gabriel

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Andrelândia

Fotos: Márcio Muniz e Prefeitura

Confira os pontos de venda
Andrelândia: Ponto de Informações Turísticas e Alfa 
Boutique (antiga Casa do Queijo)
Arantina: Mercearia do João Ângelo
Bom Jardim de Minas: Loja Couvab Boutique
Liberdade: Sorveteria do Adãozinho
Lima Duarte: Loja Oi Hipotenusa
Madre de Deus de Minas: Farmácia Sta Terezinha
Minduri: Restaurante Dona Célia
São Vicente: Coreto da Praça e Bar do Cláudio
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EVANDRO RIBEIRO DE CARVALHO – GRANJA NAJU 
- CPF:418.590.226-34, torna público que solicitou ao 
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL 
– COPAM, através do processo nº 00317/2005 a RE-
NOVAÇÃO 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.

Registro online quadruplica 
regularização de pequenos 

usos da água em Minas
Procedimento digital adotado pelo 
Igam pode ser feito em minutos. A 

emissão do certificado é instantânea e 
gratuita

Governo de Minas Gerais 
inaugura primeira agência 

de desenvolvimento da 
indústria criativa no estado

Iniciativa do Executivo estadual, por 
meio da Codemig e em parceria com 

Fiemg e Sebrae, integra principais insti-
tuições e projetos de incentivo ao setor

Prefeitura Municipal de Andrelândia
EXTRATO DE AVISO

Processo n° 154/2017, Pregão Pres. 
nº 065/2017. Aviso de Retificação de 
Edital: A Prefeitura Municipal de An-
drelândia por meio de sua Pregoeira 
informa que o Processo supracitado, 
sofreu alterações e a data da sessão 
de julgamento passará para o dia 04 de 
setembro de 2017 às 08:00hrs. O Edital 
retificado e demais Informações pode-
rão ser solicitados através do e-mail: 
licitação@andrelandia.mg.gov.br ou 
Tel.: (035)3325-1432. Pregoeira: Vânia 
C.S. Silva- MG, 18/08/2017.

EXTRATO DE AVISO
Processo n° 159/2017, Pregão Presen-

cial n° 069/2017. Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço 
médico, na especialidade de cirurgia geral 
neste município. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 01/09/2017, Horário: 
13:00 h para credenciamento, entrega 
e abertura dos envelopes. Informações: 
(35)3325-1432 ou por E-mail: licitacao@
andrelandia.mg.gov.br. Pregoeira: Vânia 
C. S. Silva. Andrelândia-MG, 18/08/2017.

EXTRATO DE AVISO
PROCESSO 157/2017 – PREGÃO 

PRESENCIAL 067/2017
Objeto: Registro de Registro de Preços 

para eventuais e futuras aquisições de 
materiais de escritório para as secretarias 
e departamentos municipais, conforme 
condições e especificações contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. 
Entrega de Envelopes e Sessão Pública 
dia 06/09/2017, com início às 08:00 horas. 
Informações Tel.: (035) 3325-1432. Prego-
eira: Vânia C.S. Silva- MG, 18/08/2017.

 
EXTRATO DE AVISO 

PROCESSO 158/2017 – PREGÃO 
PRESENCIAL 068/2017

Objeto: Registro de Preço para futuras 
e eventuais contratações de empresas 
para fornecimento de gêneros alimentí-
cios para o hospital municipal, conforme 
condições e especificações contidas no, 
conforme condições e especificações 
contidas no Termo de Referencia - Anexo 
I. Entrega de Envelopes e Sessão Pública 
dia 05/09/2017, com início às 08:00 horas. 
Informações Tel.: (035) 3325-1432. Prego-
eira: Vânia C.S. Silva- MG, 18/08/2017. 

PORTARIA Nº 091/2017
Institui a Comissão Municipal de 

Licitação
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições e considerando a 
legislação vigente.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear a senhorita Vânia 

Cristina de Souza Silva, CPF Nº 066 245 
266 -61, Elane de Paula Carvalho, CPF Nº  
795 408 726 – 34 , Anna Cristina Zilmann, 
CPF Nº 633 398 467 -15, como membros 
da Comissão Municipal de Licitação.

Art. 2º - Os serviços da Comissão 
supramencionada acontecerão sob a pre-
sidência do primeiro membro nomeado.

Art. 3º - Suplente Aline de Almeida 
Rizzi, CPF Nº 104 235 026 - 46

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam - se as disposições 
em contrário.

Andrelândia, 04 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 092/2017
“Nomeação para cargo em comissão 

de livre provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 2.041 de 03 
de maio de 2017.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 04 de maio 

de 2017, o SR. RÔMOLO DIEGO DE 
ALMEIDA, CPF 108.312.046-80, OAB/
MG: 160.545 para ocupar o cargo em co-
missão de livre provimento e exoneração 
de Assessor Jurídico Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 04 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 093/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 08 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por igual 
período, os seguintes servidores e seus 
respectivos cargos:

AUX SERV GERAIS I ( SERV BRA-
ÇAL)

JOAQUIM DONIZETE BARRETO
CLELIO GABRIEL DE OLIVEIRA
LUIZ ANTONIO DO ROSÁRIO JU-

NIOR
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 08 de maio de 2017.
RANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 094/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 09 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

AUX SERV GERAIS I ( SERV BRA-
ÇAL)

GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 09 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 095/2017
“Exoneração para cargo em comissão 

de livre provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 1603 / 2008.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 10 de maio 

de 2017, o SR. CARLOS EDUARDO SAL-
GADO DE ANDRADE, CPF Nº 675 708 
876 20 do o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de Encarregado 
de Transporte e Maquinas. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 10 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 096/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 10 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

AUX SERV GERAIS IV ( PEDREIRO)
DARLY SEBASTIÃO LUIZ DE SOU-

ZA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 10 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal
 

PORTARIA Nº097/2017
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, tendo 
o que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o 
resultado do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado(a), a partir de 

08 de maio de 2017, pelo prazo de 06 
(seis) meses, prorrogável por igual período 

Prefeitura Municipal 
de Dom Viçoso

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 042/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

018/2017
A Prefeitura Municipal de 

Dom Viçoso/MG torna público 
que realizará Licitação na 
Modalidade Pregão Presen-
cial,  para Contratação de 
empresa especializada para 
organizar e promover o II 
RODEIO FESTIVAL DE DOM 
VIÇOSO que se real izará 
nos dias 14, 15, 16 e 17 de 
setembro de 2017, no espaço 

de eventos localizado na Rua 
José Olavo Pereira. Creden-
ciamento e recebimento dos 
envelopes: Dia 29/08/2017, 
até às 14:00 horas. Abertura 
dos envelopes e Julgamento 
da Proposta: Dia 29/08/2017, 
a partir das 14h e 15min. 
O Edital está disponível no 
site: www.domvicoso.mg.gov.
br- Esclarecimentos poderão 
ser solicitados pelo tel. (35) 
3375-1100.  Dom Viçoso, 
17/08/2017.   Pedro de Moura 
Campos – Pregoeiro. 

A ESCOLA ESTADUAL ANA DANTAS MOTTA, SITU-
ADA À RUA: MAESTRO JOSÉ VENÂNCIO, Nº 84, NA 
CIDADE DE CARVALHOS – MINAS GERAIS , TRAZ 
AO CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS 
QUE FARÁ ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR 
DOS ALUNOS DIA 04/09/2017, NA SEGUNDA-FEIRA 
ÀS 15:00 HORAS, DE ACORDO COM O EDITAL  Nº 
01/2017, AFIXADO NO MURAL DA ESCOLA E NAS 
EMPRESAS (EMATER) DA REGIÃO.

JOÃO PAULO DA SILVA
DIRETOR – MASP 1095389-1

o(a) seguinte funcionário(a):
PROFESSOR DE INGLÊS
ALCIMAR PAULA ALMEIDA SOUZA
Art. 2º - Fica contratado (a), a partir 

de 08 de maio de 2017, pelo prazo de 02 
(dois) meses, prorrogável por igual período 
o(a) seguinte funcionário(a):

PROFESSOR DE PORTUGUES
WELLERSON RONCALE LEANDRO 

NASCIMENTO
Art. 3º - Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação e seus 
efeitos retroagirão à data de 08 de maio 
de 2017.

Art. 4º - Revogam-se as disposições 
em contrário.

Andrelândia, 10 de Maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº098/2017
“Nomeação para cargo em comissão 

de livre provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 1603 de 18 
de dezembro de 2008.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 10 de 

maio de 2017, o SR. JOÃO BATISTA 
NASCIMENTO , CPF Nº 330 548 196 04,  
para ocupar o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de Encarregado 
de Transporte e Maquinas. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 10 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº099/2017
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, tendo 
o que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o 
resultado do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado (a), a partir 

de10 de maio de 2017, pelo prazo de 02,
(dois) meses, prorrogável por igual 

período o(a) seguinte funcionário(a):
PROFESSOR DE ARTES
ROSELANE MENEZES FAGUNDES  
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação
Art. 4º - Revogam-se as disposições 

em contrário.
Andrelândia, 10 de Maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 100/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 11 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

AUX SERV GERAIS I ( SERV BRA-
ÇAL)

NOEL NOGUEIRA NASCIMENTO
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 11 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 101/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratada a partir de 18 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

AUX SERV GERAIS I  (  SERV 
LIMPEZA,FAXINEIRAS E AFINS)

VALÉRIA REGINA DA SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 18 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº102/2017
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, tendo 
o que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o 
resultado do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado (a), a partir de 

22 de maio de 2017, pelo prazo de 45 (qua-
renta e cinco dias),  prorrogável por igual 
período o(a) seguinte funcionário(a):

PROFESSOR DE PORTUGUÊS
MARIA SHIRLEY ARAUJO PAULSEN
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação 
Art. 3º - Revogam-se as disposições 

em contrário.
Andrelândia, 22 de Maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 103/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratada a partir de 24 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

FAXINEIRA
VANESSA APARECIDA DOS SAN-

TOS
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 24 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 104/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 2031/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a partir de 31 de 

Maio de 2017, o SR. LUIS HENRIQUE 
SALGADO SACRAMENTO, CPF Nº 
563.842.466-00, do cargo em comissão de 
livre provimento e exoneração de Coorde-
nador de Pessoal e Contabilidade.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 31 de Maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 105/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 31 

de maio de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

MOTORISTA
ANTONIO FAGUNDES VARGAS
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 31 de maio de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 106/2017
“Nomeação para cargo em comissão 

de livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 2031/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 01 de Junho 

de 2017, o SR. LUIS HENRIQUE SALGA-
DO SACRAMENTO, CPF Nº 563.842.466-
00, para ocupar o cargo em comissão de 
livre provimento e exoneração de Assessor 
da Secretaria Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 01 de junho de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 107/2017
Substitui membro da Equipe Res-

ponsável pelas Atividades do Polo de 
Apoio Presencial da UAB – Universidade 
Aberta do Brasil no município de Andre-
lândia – MG.

O Prefeito Municipal de Andrelândia, 
no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com o artigo 95, inciso II, 
‘a’ da Lei Orgânica Municipal, e a Lei 
Municipal nº 1.878/2013;

RESOLVE:
Art. 1º Fica exonerada da equipe 

responsável pelas atividades do Polo de 
Apoio Presencial da UAB – Universidade 
Aberta do Brasil no Município de Andre-
lândia – MG, a servidora  PAOLA MAX-
SUELLEN CARVALHO QUINTINO.

Art. 2º Fica nomeada como membro da 
equipe responsável pelas atividades do 
Polo de Apoio Presencial da UAB – Uni-
versidade Aberta do Brasil no Município de 
Andrelândia – MG, a servidora SUELLEN 
KETULLYN SILVA.

- Coordenador do Polo com dedicação 
integral: João Bosco de Almeida 

- Secretária (Auxiliar Administrativo I): 
SUELLEN KETULLYN SILVA.

- Técnico de Informática (Infohelp Infor-
mática): Fabiano José Moura Carvalho.

- Bibliotecário (Auxiliar Administrativo 
III): Welington Sebastião de Melo

- Equipe de Segurança: José Fran-
cisco de Assis Silva e Valdecir Benedito 
da Silva.

- Equipe de Manutenção e Limpeza: Ní-
via de Fátima Campos Andrade e Jordana 
Rosana da Silva.

Art. 3º Revogam-se as disposições 
em contrário.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Andrelândia, 01 de junho de 2017.
Francisco Carlos Rivelli 
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 108/2017
NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE 

DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARES.

O Prefeito Municipal de Andrelândia, 
Sr. Francisco Carlos Rivelli, no uso das 
atribuições previstas na lei Orgânica 
Municipal e Lei Municipal  noº 1..441/2005 
(Estatuto dos Servidores) e, 

CONSIDERANDO que é do Poder Pú-
blico zelar pelo adequado funcionamento 
dos Órgãos da Administração Municipal e 
fazer cumprir os regramentos destinados 
aos Servidores Municipais, especialmente 
aqueles que dizem respeitos aos deveres 
funcionais;

CONSIDERANDO os princípios cons-
titucionais da ampla de defesa e do 
contraditório;

- RESOLVE
Art. 1° Designar os servidores Luiz 

Henrique salgado Sacramento, Cristielen 
Paula Silva Seixas e Elane de Paula Car-
valho Nogueira para, sob a presidência do 
primeiro, e em sua ausência sob a presi-
dência da segunda, comporem a comissão 
permanente de sindicâncias e processos 
administrativos disciplinares com atuação 
para o exercício de 2017.

Art. 2° A Comissão, ora constituída, terá 
o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 
instauração de cada processo,  para con-
cluir a apuração dos fatos, dando ciência 
à Administração Superior, admitidas a sua 
prorrogação por igual prazo, quanto as 
circunstâncias o exigirem.  

Art. 3° Caso o servidor investigado 
ocupe função ou cargo que exija grau de 
escolaridade igual ou superior àqueles 
ocupados pelos membros da Comissão 
Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar deverá o respectivo processo 
ser instaurado e conduzido por Comissão 
específica nomeada para o caso.

Art. 4° A comissão deverá obedecer 
os procedimentos estabelecidos na Lei 
Municipal nº 1.441/2005, especialmente 
aqueles estabelecidos no Título V, de-
vendo todos os atos ser documentados 
em processo, devidamente numerado em 
ordem crescente, com folhas numeradas e 
devidamente rubricadas pelos membros.

Art. 5° A Comissão poderá solicitar o 
auxílio de outros servidores no desempe-
nho dos seus trabalhos, principalmente 
no que tange à elucidação dos fatos 
a serem apurados, quando a situação 
assim exigir.

Art. 6° Para cumprir as atribuições 
previstas no Estatuto dos Servidores, a 
comissão terá acesso a toda a documen-
tação necessária, para elucidação do 
fato, bem como, deverá colher quaisquer 
provas, admitidas em direito, que julgar 
pertinentes.

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Andrelândia, 01 de junho de 2017
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 109/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 08 

de junho de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

AUX SERV GERAIS I (SERVIÇO 
BRAÇAL)

ADILSON ANTONIO DA SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 06 de junho de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 110/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratado a partir de 12 

de junho de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

FISIOTERAPEUTA ( 20 H)
CLEDSON CABRAL SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 12 de junho de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 111/2017
“Institui a Comissão Representativa 

do grupo de trabalho do PROGRAMA DE 
SAÚDE NA ESCOLA - PSE”

I – De acordo com a portaria interminis-
terial no 1.055, de 25 de abril de 2017 que 
redefine as regras e os critérios para ade-
são ao Programa de Saúde na Escola. 

II-De acordo com a resolução conjunta 
SES-MG\SEE-MG 202, 14/07/2016, que 
define critérios para formação do Grupo de 
Trabalho Intersetorial Municipal GTI-M.

III – A participação do PSE é de livre 
inciativa  do município e acontece por 
meio de pactuação  de metas ,via termo 
de compromisso municipal;

Resolve:
Trecho da Resolução Conjunta SES-

MG\SEE-MG 202 de 14 de Julho 2016:
Art. 1º - Institui-se o Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal (GTI-M) nos muni-
cípios que aderirem ao Programa Saúde 
Na Escola (PSE).

§ 1º É de responsabilidade das Secreta-
rias Municipais de Saúde e das Secretarias 
Municipais de Educação dos municípios 
constituírem os GTI-M responsáveis pela 
gestão  do PSE no território.

§2º O grupo de trabalho de que 
trata o caput possui caráter consultivo e 
propositivo.

Art.3º-Os GTI-M do PSE deverão ser 
compostos, minimamente,  pelos titula-
res e seus devidos suplente ,descritos 
abaixo:

I - Pelos secretários Municipais de 
saúde e de educação;

II - Por representantes da Atenção 
primária a saúde, a da Rede de média 
complexidade na saúde e da educação 
básica estadual e municipal;

III - Por representantes das escolas 
estaduais;

IV - Outros atores definidos a partir da 
analise situacional e identificação das vul-
nerabilidades locais, tais como: do esporte, 
da assistência social, dentre outros.

 A Comissão do Grupo de Trabalho In-
tersetorial Municipal GTI-M será composta 
pelos seguintes membros:

Secretária Municipal de Saúde 
Betânia Carvalho Moreira
Secretária Municipal de Educação 
Kátia Christine Silva Fernandes 
Representantes da Secretaria Munici-

pal de Saúde 
Franciane Vidal Ferreira - Titular
Carmen Lídia Borges de Paula- Su-

plente 
Ana Rita Cortez - Titular
Maria Goreti Machado Guimarães - 

Suplente 
Representantes da Secretaria Munici-

pal e Estadual de Educação
Isnaldo Nirlei Ventura- Titular
Angela  Matilde de Moura Carvalho 

-Suplente 
Maria Inês Alves Meireles Teixeira 

- Titular
Marla  Christiane Silva - Suplente
Mirim Chaves Barquete de Oliveira  

- Titular
Wanda Rezende Andrade Godinho 

- Suplente
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando – se as 
disposições em contrário.

Andrelândia, 26 de junho de  2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 112/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 1841/2012.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar a partir de 01 de Ju-

nho de 2017, a SRTA. CLAUDIA ANDRÉA 
MOREIRA, CPF Nº 036.531.956-24, do 
cargo em comissão de livre provimento e 
exoneração de Coordenador de Turismo 
e Cultura. 

Art. 2º - Nomear a partir de 01 de junho 
de 2017, nos termos da Lei 2.044/ 2017, 
a SRTA. CLAUDIA ANDRÉA MOREIRA, 
CPF Nº 036.531.956-24, para o cargo de 
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 01 de junho 
de 2017.

Andrelândia, 29 de junho de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº113/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 1841/2012.

RESOLVE
Art. 1º - Exonera, a partir de 01 de 

Junho de 2017, o SR. DIOGO MAGNO 
CRUZ SANDY, CPF Nº 013 750 716 - 02 
do cargo em comissão de livre provimento 
e exoneração de Encarregado de Vigilân-
cia Sanitária.

Art. 2º - Nomear a partir de 01 de Junho 
de 2017,   nos termos da Lei 2.044/2017,o 
SR. DIOGO MAGNO CRUZ SANDY,  CPF 
Nº 013 750 716 – 02, para o cargo em 
comissão de livre provimento e exonera-
ção de Coordenador  Geral da Vigilância 
em Saúde.

Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 01 de junho 
de 2017.

Andrelândia, 29 de junho de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº114/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com a Lei nº 1.603/2008.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar a partir de 01 de junho 

de 2017, a SRA. ANA RITA CORTEZ, 
CPF Nº 137.292.028-55 do cargo em 

comissão de livre provimento exoneração 
de COORDENADORA DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE.

Art. 2º - Nomear a partir de 01 de junho 
de 2017, nos termos da Lei 2.044/2017a 
SRA. ANA RITA CORTEZ, CPF Nº 
137.292.028-55 para o cargo em comissão 
de livre provimento exoneração de CHEFE 
DAS AÇOES EM SAUDE.

Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 01 de junho 
de 2017.

Andrelândia, 29 de junho de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 115/2017
“Exoneração do cargo em comissão de 

livre provimento e 
exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 1778/2011.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar a partir de 01 de junho 

de 2017, a SRA. ELIANE APARECIDA 
LOUZADA, CPF Nº 025.346.616-47 do 
cargo em comissão de livre provimento 

e exoneração de Chefe Administrativo 
Ambulatório Municipal.

Art. 2º - Nomear a partir de 01 de junho 
de 2017,nos termos da Lei 2.044/2017, a 
SRA. ELIANE APARECIDA LOUZADA, 
CPF Nº 025.346.616-47, par o cargo em 
comissão de livre provimento e exone-
ração de COORDENADORA DE CON-
TROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DE 
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, devendo seus 
efeitos retroagirem à data de 01 de junho 
de 2017.

Andrelândia, 29 de junho de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 116/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratada partir de 03 

de julho de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

AUX SERV GERAIS I (SERV LIMPE-
ZA, FAXINEIRAS E AFINS)

EVA GOMES DE ALMEIDA BRA-
SILINO

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 03 de julho de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 117/2017
“Dispõe sobre a contratação temporá-

ria de pessoal de excepcional interesse 
público”

O Prefeito Municipal de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Artigo 37, IX da CF/88, Lei Municipal 
Nº 1.382/2003 e o resultado do processo 
seletivo conforme  Edital nº 003/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Fica contratada partir de 04 

de julho de 2017, pelo prazo de 06, (seis 
meses), podendo ser prorrogado por 
igual período, o seguinte servidor e seu 
respectivo cargo:

FAXINEIRA
VERA DAS GRAÇAS SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Andrelândia, 04 de julho de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 118/2017
“Nomeação para cargo em comissão 

de livre provimento e exoneração”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 1698/2010.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir de 01 de 

agosto de 2017, o SR. PAULO HENRI-
QUE CAMPOS AZEVEDO, CPF Nº 731. 
448.196 - 20, para ocupar o cargo em co-
missão de livre provimento e exoneração 
de ENCARREGADO DO  IMA/ INCRA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Andrelândia, 01 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 119/2017
EXONERAÇÃO TEMPORÁRIA DE EX-

CEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Prefeito Municipal de Andrelândia, 

no uso de suas atribuições legais, tendo 
o que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o 
resultado do processo Seletivo, conforme 
Edital nº 001/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Ficam exonerados, a partir 

de 02 de agosto de 2017, os seguintes 
funcionários:

CANTINEIRAS
ANA MARIA SILVA
ELIANA CRISTINA CARVALHO
ELIANE ROSANGELA DE PAULA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições 

em contrário.
Andrelândia, 02 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 120/2017
“Instaura Sindicância Investigatória, 

nomeia comissão de investigação e dá 
outras providências.”

O Prefeito Municipal de Andrelândia Sr. 
Francisco Carlos Rivelli, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto nos 
artigos 143 e 148 da Lei nº 8.112/90 e art. 
95, II, “f” da Lei Orgânica Municipal, 

RESOLVE:
DESIGNAR: Luiz Henrique Salgado 

Sacramento, Cristielen Paula Silva Seixas 
e Elane de Paula Carvalho Nogueira, 
todos servidores públicos efetivos, para, 
sob a presidência do primeiro, constitu-
írem a Comissão de Sindicância, com 
sede na cidade de Andrelândia/MG, 
incumbida de apurar, no prazo de 15 
(quinze) dias, a existência de dispositivo 
legal regulamentador da Lei Municipal nº: 
1.665/2009 (Código Tributário) especifica-
mente referente à cobrança de tributos 
no âmbito Municipal, tendo em vista que 
alguns contribuintes não estão adimplindo 
suas obrigações sub o argumento de falta 
de regulamentação. 

Dê-se ciência.
Publique-se.
Andrelândia, 09 de agosto de 2017.
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
Prefeito Municipal

Os empreendedores 
mineiros terão um novo 
espaço de trabalho e de-
senvolvimento de projetos 
a partir da próxima quarta-
feira (16/8), às 9h. Uma 
cerimônia com a presen-
ça de autoridades e em-
preendedores do estado 
dará o pontapé inicial às 
atividades do P7 Criativo, 
em Belo Horizonte, na 
Avenida Afonso Pena, nº 
4.000, 5º andar.

O projeto é uma ini-
ciativa do Governo de 
Minas Gerais, por meio 
da Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), 
da Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior 
(Sedectes) e da Funda-
ção João Pinheiro (FJP), 
em parceria com a Fede-
ração das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais 
(Fiemg) e o Serviço de 
Apoio a Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).

A inauguração marca a 
criação da primeira agên-
cia de desenvolvimento 
da indústria criativa de 
Minas Gerais e integra um 
projeto estruturador, que 
promoverá a restauração 
dos 25 andares do Edifício 
Bemge, situado na Praça 
Sete, para a implantação 
da sede definitiva do P7, 
na segunda fase do pro-
jeto, até o fim de 2018. 
Com investimento de R$ 
1 milhão, a sede atual do 
P7 Criativo oferecerá es-
trutura de coworking, com 
150 estações de trabalho, 
salas de reunião, auditório 
e laboratórios.

Na inauguração, esta-
rão presentes o presidente 
da Associação P7 Criativo, 
Paulo Brant, o presidente 

da Codemig, Marco An-
tônio Castello Branco, o 
secretário de Estado da 
Sedectes, Miguel Corrêa, o 
presidente da FJP, Roberto 
do Nascimento Rodrigues, 
o presidente da Fiemg e do 
Conselho Deliberativo do 
Sebrae-MG, Olavo Macha-
do, além do presidente do 
BNDES, Paulo Rabello.

Na sede do P7 Criati-
vo, profissionais e orga-
nizações terão a oportu-
nidade de locar espaços 
para se beneficiarem de 
um ambiente de colabora-
ção e empreendedorismo, 
onde serão realizados 
eventos, atividades de 
interação e fomento à 
realização de parcerias. 
Além disso, comparti-
lharão o espaço com os 
representantes de cada 
uma das instituições man-
tenedoras, desfrutando 
dos serviços de apoio, 
consultoria, aceleração 
e formação de negócios 
ligados às tecnologias 
digitais e à indústria cria-
tiva que essas instituições 
oferecem.

De acordo com o pre-
sidente da Associação 
P7 Criativo, a proposta 
é convergir em um único 
espaço físico todas as ini-
ciativas promovidas pelas 
entidades ligadas à indús-
tria criativa, sendo mais 
objetivos e assertivos no 
suporte aos empreende-
dores. Paulo Brant explica 
que eles terão à disposição 
um ambiente propício à co-
nexão com toda a cartela 
de produtos para qualificar 
seus negócios. Para ele, 
trata-se de uma política 
pública sediada em Belo 
Horizonte, mas que deve 
reverberar e atender o 
estado inteiro.

Fonte: Agência Minas

Quem guarda sempre 
tem, diz a sabedoria po-
pular. Seguindo a máxima, 
alguns recursos carecem 
de um controle com afinco 
para um uso prolongado. 
Dentro dessa lista, está a 
água. Por isso, o Institu-
to Mineiro de Gestão de 
Águas (Igam) modernizou 
a regularização dos peque-
nos usos de água. Desde 
maio, o cadastro é online e 
gratuito, o que ocasionou 
um aumento expressivo 
de quase 400% de adesão 
dos usuários.

Frank Martins, técnico 
da Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão 
Rural do Estado Minas 
Gerais (Emater-MG), sa-
lienta que a iniciativa eco-
nomiza tempo e dinheiro 
do cidadão mineiro.

“Antes, para fazer o 
mesmo registro o pro-
dutor rural precisava ir 
a Belo Horizonte no mí-
nimo duas vezes, pela 
burocracia, e ainda pagar 
uma taxa. Hoje, bastam 
apenas alguns minutos 
à frente do computador 
para que o procedimento 
seja realizado por com-
pleto. E melhor, gratuita-
mente”, diz Martins.

O técnico ainda conta 
que desde maio ajudou 
algumas pessoas a fazer 
o cadastro. “Quem tinha 
dúvida chegava lá no es-
critório da Emater onde tra-
balho (na cidade de Sete 
Lagoas) e eu orientava até 
a emissão do certificado, 
que é instantânea”, conta.

A média de cadastros 
mensal antes do processo 
online era de 2.144, e, 
em junho o número foi de 
8.483. Desde o lançamen-

to sistema, em 25 de maio, 
até o dia 19 de julho último, 
foram emitidas 10.700 
certidões, uma média 273 
certidões por dia útil. Para 
ser obrigatório o cadastro, 
o produtor precisa usar 1 
litro de água por segundo. 
Isso na região de Sete 
Lagoas, Território Metro-
politano, pois o limite é 
estabelecido levando em 
consideração a abundân-
cia de cada região.

Daniel Batista Lacerda 
é um dos exemplos que 
desfrutou dos benefícios 
do novo registro. Proprie-
tário de uma criação de 
camarões, no distrito rural 
de Sete Lagoas, o produtor 
já realizou seu cadastro e 
se sente em dia com as leis 
ambientais.

“Agora a emissão do 
certificado do uso de água 
me garante que estou 
regularizado perante os 
órgãos ambientais. Posso 
criar meus camarões para 
comércio com o respal-
do legal, dá até um novo 
status para meu negócio”, 
comemora o produtor.

A maior adesão de usu-
ários ao sistema, além de 
uma regularização do setor 
e um melhor mapeamento 
e consequente melhoria 
nos recursos hídricos, tam-
bém possibilita que ban-
cos e entidades ofereçam 
linhas de financiamento a 
produtores que estejam 
cadastrados no sistema.

Para efetuar os ca-
dastramentos dos usos 
insignificantes, o interes-
sado deve acessar um dos 
seguintes endereços:

usoinsignificante.igam.
mg.gov.br / aguaonline.
igam.mg.gov.br
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Toque você também

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

Tirinhas

Risoto de linguiça

Tempo: 2h
Rendimento: 6 Porções
Dificuldade: Fácil

Ingredientes
1/2 cebola ralada
2 colheres (sopa) de 
margarina
200gr de l inguiça ca-
labresa defumada pi-
cada
2 xícaras (chá) de arroz 
cru lavado
2 cubos de caldo de 
galinha
4  x í c a r a s  ( c h á )  d e 
água
1/2 xícara (chá) de vi-
nho branco
300g de brócolis cozido 
e picado
100g de queijo parme-
são ralado
100g de queijo mussa-
rela ralado
Margarina para untar
1/2 xícara (chá) de fa-

r i nha  de  rosca  para 
polvilhar

 Modo de preparo

Em uma panela, coloque 
a cebola, a margarina e 
a linguiça. Leve ao fogo 
médio, mexendo de vez 
em quando até dourar 
levemente. Acrescente 
o arroz, o caldo de ga-
linha, a água e o vinho. 
Deixe cozinhar por 15 
minutos ou até quase 
secar o arroz. Ret ire 
do  fogo  e  mis tu re  o 
brócolis, o parmesão e 
a mussarela. Coloque 
em um refratário untado 
com margarina, polvilhe 
com a farinha de rosca 
e leve ao forno al to, 
p reaquec ido ,  por  10 
minutos ou até dourar a 
farinha de rosca. Retire 
do forno e sirva.

Ria você também
Nascimento Durante 

o Tiroteio 

A mulher grávida de 
gêmeos está dando luz 
na favela justamente 
no meio de um tiroteio. 
Após colocar a cabe-
ça pra fora o primeiro 
bebê recua e diz para 
o outro:

- Sujou, mano. Esta-
mos cercados!

Eletricista na UTI  

Um eletricista vai até 
a UTI de um hospital, 
olha para os pacien-
tes ligados a diversos 
tipos de aparelhos e 
diz- lhes: Respirem 
fundo: vou trocar o 
fusível.

Livros

O que fala o livro de 
Matemática para o livro 
de História?

R: Não me venha com 
história que eu já estou 
cheio de problema!

Indo para o céu

A professora per-
gunta para os alunos: 
- Quem é que quer ir 
par ao céu? Todos le-
vantam a mão, menos 
o Joãozinho. 

- E você Joãozinho? 
Não quer ir para o 
céu?

- Querer eu quero, 
mas a minha mãe fa-
lou que depois da aula 
era para eu ir direto 
para casa!

Sergipe 

Qual o estado do Bra-
sil que queria ser car-
ro? Sergipe (ser jipe).

Conversa de Tijolos  

O que o tijolo falou 
pro outro? Há um ciu-
mento entre nós.

Minhoca 

O que a minhoca fa-

lou pro minhoco? Você 
minhoquece!

Elefante não pega 
fogo 

Por que o elefante 
não pega fogo? Porque 
ele é cinza.

Alfandega  

No balcão da Alfan-
dega: Seu nome ? Abu 
Abdalah Sarafi. Sexo? 
Quatro vezes por se-
mana. Não, não, não! 
Homem ou mulher? 
Homem, mulher. Algu-
mas vezes camelo.

Sogra do bem 

A garota chega para 
mãe, reclamando do 
ceticismo do namora-
do. - Mãe, o Mário diz 
que não acredita em 
inferno! - Case-se com 
ele minha filha e deixe 
o resto comigo!

Lar dos Idosos  

O sujeito bate à porta 
de uma casa e, assim 
que um homem abre, 
ele diz: - O senhor pode-
ria contribuir com o Lar 
dos Idosos? - Claro! Es-
pere um pouco, que vou 
buscar minha sogra!

Roedores 

Dois ratos entraram 
num cinema e foram 
direto para a sala de 
p ro jeção .  Roeram 
todo o rolo do filme. 

Terminado o jantar, 
um perguntou para o 
outro: 

- Gostou do filme? 
- Não, gostei mais 

do livro!

Drivers Incompletos 

Irreconhecivel: Dois 
amigos conversando, 
um facinado por infor-
mática e o outro não. 

O amigo normal diz: 
Você hoje está estra-
nho...

Não estou te reconhe-
cendo? 

E o outro responde: É 
porque você ainda não 
instalou meu driver!!!

Ninguém aceita 

Amiga chorando no 
ombro da outra: - Eu 
sou uma infeliz, Cre-
milda! - Por que, Eli-
zangela? 

- Eu sou uma infeliz! 
A família dele não acei-
ta o nosso amor. São 
todos contra... o pai, 
a mãe, os irmãos, os 
sobrinhos... 

Todos mesmo! E a 
amiga: 

- Como é que pode ter 
gente tão má assim? 

- É... e a pior de todas 
é a esposa dele!

A cara do pai

Duas amigas conver-
savam: -é realmente 
incrível como o seu 
filho se parece com 
o pai. 
- Sim, mas fale baixo, 
senão meu marido 
escuta e os chifres 
dele voltam a doer 
novamente.

Buraco da fechadura
 

Por que os portugue-
ses não fecham a 
porta quando vão ao 
banheiro? R: Para não 
olharem pelo buraco da 
fechadura.

Engano
  

TRIIM!!! Toca o tele-
fone na sapataria do 
português e ele fala: 
- Alo! Casa de Cal-
çados do Joaquim. 
-  Como? Casa de 
Calçados? 
- Espantou-se o ra-
paz do outro lado da 
linha... 
- É sim! - confirmou o 
português. 
- Desculpe, me enga-
nei de número! 
- Não tem problema! 
Traz aqui que eu troco!

Quem é Leo Reis?

Preparava-se Noé 
para plantar a primei-
ra vinha e eis que sur-
ge diante dele a figura 
negra e hedionda do 
Demônio.

— Que pretendes 
plantar aí? — pergun-
tou o Demônio.

— Uma vinha! — 
informou Noé, enca-
rando com olhar se-
reno o seu insolente 
interrogante.

— E como são os 
frutos que esperas 
colher, meu velho? 
— inquiriu friamente 
o Demo.

— Ora — explicou 
o Patriarca de bom 
humor —, são frutos 
deliciosos, sempre 
doces.

Os homens pode-
rão saboreá-los ma-
duros e frescos ou 
secos e açucarados. 
Do caldo desse fruto 
poderá ser fabricada 
uma bebida — o vinho 
— de incomparável 
sabor. Essa bebida 
levará alegria e ins-
piração aos corações 
dos mortais!

— Quero associar-
me contigo no plantio 
dessa vinha! — pro-
pôs o Demônio com 
certo acinte na voz.

— Muito bem — 
concordou Noé. — 
Trabalhemos juntos. 
Ficarás, desde já, en-
carregado de regar a 
terra.

E o Demônio, no 
desejo de agir pela 
maldade, regou a ter-
ra com o sangue de 
quatro animais tirados 
da Arca: o cordeiro, 
o leão, o porco e o 
macaco.

Em consequência 
desse capricho extra-
vagante do Maligno, 
aquele que se entrega 
ao vício degradante 
da embriaguez recor-
da, forçosamente, um 
dos quatro animais. 
Bem infelizes os que 
se deixam dominar 
pelo álcool! Tornam-
se alguns sonolentos 
e inermes como um 
cordeiro; mostram-se 
outros exaltados e 
brutais como o leão; 
muitos, sob a ação 
perturbadora da be-
bida que os envene-
na, ficam estúpidos 
como um porco. E há, 
finalmente, aqueles 
que, depois dos pri-
meiros goles, fazem 
trejeitos, dizem tolices 
e saracoteiam como 
macacos.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan
A lenda da 
embriaguez

Beatriz Quintas

Leonardo Reis nas-
ceu em 1976 em Belo 
Horizonte, no boêmio 
bairro de Santa Tere-
za, foi adotado recém-
nascido e foi criado 
em São Paulo. Hoje 
vive em Manhattan, 
Leo Reis tem dupla 
cidadania, Brasileira 
e Americana.  

Em 1993, fez curso 
de teatro, televisão 
e cinema com Emilio 
Fontana em São Pau-
lo, queria ser ator. Em 
1994, fez intercâmbio 
cultural nos Estados 
Unidos, mas sempre 
buscando seu lugar na 
carreira artística.   

Em 1999, Leo Reis 
voltou a capital mi-
neira e formou-se em 
Letras pelo UNI-BH. 
Em 2005 ingressou 
na Universidade de 

Leeds, na Inglaterra, 
onde obteve o título de 
Mestre em Linguística 
e Ensino da Língua 
Inglesa.   

Leo Reis foi pro-
fessor de Inglês em 
várias escolas e em-
presas no Brasil como 
Number One, CCAA, 
FIAT e Mannesmann 
e escolas de idiomas 
nos EUA.   

H o j e  v i v e  e m 
Nova York e leciona 
pela Universidade 
de Montclair e Hud-
son College. Lançou 
seu primeiro livro em 
linguística também 
em 2015, escrito em 
inglês onde fala sobre 
os aspectos linguis-
ticos do Português 
Brasi leiro. “Socio-
linguistic Aspects of 
Brazilian Portuguese: 

R deletion” disponível 
pela Amazon e Bar-
nes and Noble.   

Além disso, Leo 
Reis já foi professor 
particular de persona-
lidades em Nova York, 
como o maior artilheiro 
do Brasil, Reinaldo 
Lima, cantor sertanejo 
Cesar Menotti, e foi 
coach em redução de 
sotaque para a atriz e 
modelo Luciana Ven-
dramini, dentre outros 
que passam uma tem-
porada na Big Apple e 
querem aprimorar a 
lingua Inglesa ou via 
Skype.   

Atualmente, Leo 
Reis estuda jornalismo 
na (NYFA) New York 
Film Academy com a 
ambição de se tornar 
um correspondente 
internacional.

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Preta Perfeita - Lucas e Orelha
Tom: A

Intro:  F#m  D  A  E

Uhuuuuuu
F#m                    D
Ela vem com seu jeit inho (oh)
                   A
Me trata com carinho (oh)
                    E
Me chama de benzinho

Oh, oh, oh
F#m            D
Cabelo enrolado
                A
Todo encaracolado
                 E
Me deixa amarrado
Eêêê

F#m           D
E mexe comigo
                A
Ela é um perigo
                    E
Não faz isso comigo, não
F#m                      D
Preta, da cor do pecado
                    A
Estou apaixonado
                     E
Totalmente bolado
F#m           D
Preta perfeita
              A         E
Dona do meu coração
F#m                    D
Preta, que mexe comigo
                  A
Ela é um perigo
                         E
Não faz isso comigo,não

Os Paralamas do Sucesso 
(também conhecida somente por 
Paralamas) é uma banda de ska 
e rock, formada no Rio de Janeiro 
no final dos anos 70. Seus inte-
grantes desde 1982 são Herbert 
Vianna (guitarra e vocal), Bi Ribei-
ro (baixo) e João Barone (bateria). 
No início a banda misturava rock 
com reggae, posteriormente pas-
saram a agregar instrumentos de 
sopro e ritmos latinos.

Leo Reis e Zacarias Pagnanelli
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São Lourenço

Pelo menos 8 mil pessoas devem
prestigiar o evento, nos três dias,

movimentando cerca de R$ 2 milhões
Evento reúne pilotos de parapente de todo o Brasil 

em São Lourenço

Sul de Minas recebe o 
primeiro São Lourenço 

Coffee Music

X Mantiqueira é remarcado 
devido às condições 

climáticas
A Serra da Mantiqueira 

é reconhecida pela beleza 
de suas montanhas e paisa-
gens e para prestigiar esta 
riqueza São Lourenço irá re-
ceber a terceira edição do X 
Mantiqueira, com pilotos de 
parapente de todo o país. O 
evento, que estava marcado 
para acontecer neste sába-
do, 19, foi remarcado para 
o próximo final de semana 
devido às condições climá-
ticas desfavoráveis para o 
campeonato. 

A nova data para o início 
do X Mantiqueira é dia 25 
de agosto, sexta-feira. As 
competições seguem no 
sábado e no domingo na 
rampa de voo livre da Fa-
zenda Santa Helena. 

O evento, que irá reunir 
cerca de 130 pilotos, é um 
Campeonato de Parapente 
organizado pelo Clube de 
Voo Livre de São Louren-
ço e teve início em 2010. 
Em obediência às regras 
de segurança, este é o 
número máximo de pilotos 
que poderão participar das 
competições que serão or-
ganizadas em 5 categorias: 
Open, Serial, Sport, Fun e 
Feminino. Todas as cate-

gorias irão receber premia-
ções, troféus e medalhas. 

Para poder participar os 
pilotos devem apresentar a 
carteira de habilitação em 
dia e estar de acordo com 
as exigências da Confede-
ração Brasileira de Voo, de 
tempo mínimo de voo para 
o nível do campeonato. 
Na competição os pilotos 
recebem coordenadas de 
pontos por onde deverão 
passar. Orientados por 
GPS, cruzam os pontos e 
vão até à linha de chegada, 
determinando o vencedor. 

Na sexta-feira, dia de 
chegada, os pilotos passam 
pelo cadastro e checagem 
dos equipamentos e de-
pois desses procedimentos 
participam de treinos livres 
para conhecer o espaço da 
prova, que possui normal-
mente 50 a 70 quilômetros 
voados, com duração mé-
dia de 3horas. 

Antes das provas, que 
serão realizadas nas tardes 
de sábado e domingo, os 
pilotos são reunidos e rece-
bem instruções detalhadas 
sobre segurança e as pecu-

liaridades das correntes de 
ar da região. A organização 
conta também com o apoio 
do Corpo de Bombeiros. 

A infraestrutura, tanto 
de organização quanto 
de operacionalização no 
local dos saltos, colocada 
à disposição dos pilotos é 
um estímulo à participação, 
onde paisagens exuberan-
tes e desafios técnicos atra-
em pilotos não só do Brasil. 
O espaço será aberto ao 
público para que possam 
prestigiar a paisagem colo-
rida pelos parapentes.

Foto: Divulgação
Reconhecido tradicio-

nalmente por suas riquezas 
hidrominerais, o munícipio 
de São Lourenço se trans-
formará, entre os dias 25 
e 27 de agosto, na cidade 
do café durante a primeira 
edição do São Louren-
ço Coffee Music. Com o 
objetivo de promover e 
expandir a apreciação do 
café, o evento contará com 
uma programação varia-
da e promete agradar os 
apaixonados pela bebida. 
O encontro gratuito será 
realizado na Praça Brasil e 
espera receber um público 
de oito mil pessoas, que 
devem movimentar cerca 
de dois milhões de reais na 
cidade e região.

A programação inclui 
palestras de especialistas 
como Helcio Junior, da 
Unique Cafés Especiais, 
Jacques Pereira e Ar i 
Quinta, da CarmoCoffees, 
além de shows de Mark 
Lambert Trio, Orquestra 
de Viola, do grupo musical 
Trio Ozorio e as bandas 
Dino e Moonhead. O públi-

co também poderá desfru-
tar da Vila Gastronômica, 
que reunirá o melhor da 
culinária mineira. Durante 
o evento, acontecerá o 
“16º Campeonato Brasi-
leiro de Baristas”, além 
da eleição e premiação 
do melhor “Café da Serra 
da Mantiqueira”.

Para Milton Furtado, di-
retor da Production Even-
tos e organizador do even-
to, os pontos turísticos 
e a cena cultural de São 
Lourenço foram os atrati-
vos para a realização do 
evento. “A cidade possui 
características marcantes 
em sua história e cultura, 
por isso acreditamos no 
sucesso do São Lourenço 

Coffee Music, que reúne 
diversas atrações e ati-
vidades para o público”, 
afirma Milton.

De acordo com Jacques 
Pereira Carneiro, um dos or-
ganizadores do evento, es-
pecialista em degustação de 
café, as palestras gratuitas 
trazem a ideia do café es-
pecial para perto do público.  
“Através das palestras e do 
Campeonato Brasileiro de 
Baristas trazemos conheci-
mento ao consumidor sobre 
o produto e quebramos o 
paradigma de que os cafés 
especiais são para degus-
tadores profissionais. Aqui 
reunimos bons cafés, boas 
pessoas e ótima música”, 
ressalta Jacques.


