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Outubro Rosa e a
Conscientização sobre o
Câncer de Mama

Informação ainda é a melhor forma de prevenir a doença
O movimento popular internacionalmente conhecido
como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O
câncer de mama é uma das
maiores causas de morte
dentre mulheres em Minas,
no Brasil e no mundo. O nome
remete à cor do laço rosa que
simboliza, mundialmente, a
luta contra o câncer de mama
e estimula a participação
da população, empresas e
entidades.
Todas as ações realizadas são até hoje direcionadas a conscientização da
prevenção pelo diagnóstico
precoce.
É importante focar este
sério assunto nos 12 meses do
ano, já que a doença é implacável e se faz presente não só
no mês de outubro. No entanto,
este mês é representativo para
a causa, tornando-se especial
e destacado dos demais.
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A gestão do Parque das Águas de
Caxambu é assumida pela CODEMIG
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
(Codemig), assumiu a
administração do Parque das Águas de Caxambu, principal atração turística da cidade
localizada no Sul de
Minas Gerais, a partir
do dia 1º de outubro
de 2017, espaço que
estava sob gestão da
Prefeitura Municipal
desde 1989.
O plano da Codemig
para o empreendimento, incluindo o balneário, prioriza a recuperação dos ativos e
instalações (rede de
água quente, louças,
metais, bomba, drenagem), além de limpeza

jornalcp@correiodopapagaio.com.br

O Projeto Ruas
Cegas já começa
a ser implantado
no sul de Minas
Santa Rita do Sapucaí foi escolhida
por seu perfil inovador para se transformar em Cidade
Piloto com projeto
“Ruas Cegas” de
inclusão social. No
início do mês de setembro a cidade recebeu o Hack Town,
aproveitando a oportunidade as Startups
Miligrama e Fábrica
3D, apresentaram
o projeto que teve
o apoio do evento
e uma parceria da
prefeitura municipal
com o movimento
“Cidade Criativa, Cidade Feliz”.
Para melhor efi-

chamadas
Festival do
Café Especial
em Carmo
de Minas
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Espetáculo
“Café & Teatro”
estreia em São
Lourenço
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geral e revitalização
de pisos e paredes,
por exemplo.

O envasamento da
água mineral é realizado pela Codeáguas,

uma subsidiária da Codemig, desde 2015.
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ciência do trabalho,
o projeto conta com
a sensibilidade de
Ana Queli, deficiente visual e secretária no Inatel Cas@
Viva que cursa o
terceiro ano de pedagogia.
Até o momento
20 ruas de Santa
Rita já receberam
a sinalização de
placas 3D que facilita o acesso de
deficientes visuais
dentro da cidade e
o registro e divulgação de patrimônios históricos e
culturais; estabelecimentos, lojas,
entre outros.

Aiuruoca
entra na rota
de trilheiros
do país
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A 6° Edição
do Degusta
foi um grande
sucesso
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Mulheres Poetas
*Luiz Carlos Amorim
Como escritor, fundador
e coordenador do Grupo
Literário A ILHA, editor, ando
às voltas com literatura quase
toda a minha vida. E nesta
caminhada, tenho visto novos
poetas aparecerem, sempre,
alguns bons, outros nem tanto, alguns melhorando o fazer
poético e se tornando bons
poetas, outros desistindo por
falta de talento, dedicação,
talvez por falta de ler mais e
escrever mais, sei lá.
Então me integro à Confraria do Pessoas, grupo de
poetas que começou com
quatro de nós e hoje já somos nove. E percebi alguns
detalhes nos integrantes da
Confraria. Primeiro, a maioria
é de meninas. Meninos, só eu
e o Roney. Outro detalhe importante: das sete meninas,
duas já são veteranas nas
letras, a Norma e a Fátima
de Laguna. Mas as novas
poetas – poetisas, eu sei! –
que coisa fenomenal! Elas
já chegaram com a poesia
pronta, com o olhar de poeta, com a alma de poeta,
com o coração de poeta! Eu
fiquei pasmo, maravilhado
com a qualidade da poesia
de nossas novas confreiras,
com o talento, com a vocação
poética. Eu me encanto – e
não só eu – a cada novo
poema que elas mostram. E
não canso de me perguntar:
onde estavam essas poetas
tão poetas, tão cheias de
poesia, todo esse tempo,
sem que lhes soubéssemos
da suprema inspiração?
Elas chegaram arrasando, algumas até com aquele
receio inicial e natural de
mostrar o que estavam poetando, e se poesiaram. Sim,
elas se poesiaram, pois elas,
verdadeiramente, começam
a personificar a poesia. E eu
agradeço a Deus por elas
existirem, por saber delas, por
poder usufruir de suas sensibilidades e lirismo, coisas que
elas têm de sobra. E olhem
que sou exigente, não estou
sendo condescendente nem
gentil: são poetas de verdade,
que eu admiro. Estão aí para
provar isso a audiência da
revista Suplemento Literário
A ILHA, que publicou uma
edição com todos os poetas
da Confraria, das páginas do
Grupo no Face e das páginas
de jornais.
Chris Abreu veio vindo de
mansinho e se revelou gigante na sua magnitude poética.
Sua serenidade constrasta
com a sua poesia forte, consistente, universal. Chegou
esbanjando poesia, sensibilidade, lirismo. A poesia flui
dela naturalmente, com uma
facilidade invejável. Ela se
poesia. Como em “alongo
os músculos / dos sentidos,
/ desprendo os ferrolhos do
olhar, /…/ permito-me desabrochar…” Ah, Chris, eu
também quero aprender a
desprender os ferrolhos do
olhar… Ou como em “Recria
o arco-íris / com tuas cores
exuberantes / fecunda nossa
existência /com o pólen da
paz.” Ou ainda “A vida se
guarda / para na próxima
alvorada / reverdecer.” Reverdeçamos, Chris. E por aí
afora, tantos outros grandes
versos e grandes poemas
que seduzem a gente.
Denise de Castro, outra
poeta de mão cheia, chega
e leva a gente de roldão no
impacto da sua tecitura poética. A poesia viva, pulsante,
transbordando sentimento.
Onde estavam esssas poetas que a gente não tinha
vivido, ainda, a sua poesia
grandiosa? Denise é plena
de inspiração e de criação e
sua poesia enleva a gente,
que se encanta com versos
como este: “A menina espera
na janela / alguém que lhe
faça amanhecer.” Ou como
este: “Lanço-me no ar como
um instrumento / semeando

pequenos pedaços de sonora
paz.” Verdade, você é um
instrumento da paz, através
do seu canto, através da
poesia. Poesia assim: “Vou
ali me encontrar com a poesia / Sei seu endereço: Rua
da Solidão, esquina com
Travessa da Alegria…” Ou
“Atravesso o oceano / e me
encontro com Pessoa… /
Há em mim muito mais / do
que as calçadas de Lisboa.”
Há, sim.
Cláudia Kalafatás, com
esse nome bonito de poeta, é
poeta com certeza. E chegou
jogando poesia de verdade,
sentida e vivida, em cima
da gente. Privilégio poder
usufruir da sua criação, poder
recriar a força da sua poesia.
Mais uma grande poeta que
se nos revela, trazendo todo
um universo em versos, ritmo, sensibilidade e emoção.
Como em “Valsa e rapsódia
/ comungam meu viver / sensibilidade e poesia / querem
ocupar o lugar…”. Já ocuparam, Cláudia. Sua obra prova
isso. E tem mais, muito mais,
como em “Quero que meus
olhos / contem aos teus / o
quanto me és”. Quem mais
diria isso dessa maneira? Só
Cláudia. Como, também, em
“Sorvo minha tristeza / para
garantir que você não veja
/ que meu silêncio te quer
por perto.” E, ainda, em “Me
empreste a vida / que habita
o teu olhar.” Pra quê, Cláudia,
se há tanta vida e tanta poesia em seu olhar?
Rita Marília eu já conhecia um pouquinho antes da
Confraria, já lhe tinha sorvido
a poesia em goles pequenos. Mas espantei-me com
a sua maturidade poética,
descobrindo bem mais da sua
poesia, com sua admiração
pelo poeta Manuel de Barros,
o grande poeta que acho que
a ajuda a ser grande também.
Rita é profunda e densa, como
em “Vida é amor represado /
Morte, amor trans-bordado…”.
Rita, eu vejo e entendo “o brilho das estrelas / no seu olhar.”
Ou então, dando continuidade
à poesia do mestre: “Quando
me escondo na lua de lata e o
vento me empina como pandorga, minha cabeça salta de
estrela em estrela para pegar
uma e amarrar na cabeleira do
cometa.” Ou ainda: “Eu fiquei
rindo porque minha irmã não
sabe que chorar também faz
rio.” A sua poesia também me
faz rio, Rita, a transbordar pelo
universo.
Marli Lúcia Lisboa, a poeta Bulucha, chega com a sua
poesia pejada de romantismo
para nos lembrar que a poesia é irmã gêmea do amor. A
paixão pelo mar, a fé na vida,
são outras fontes de inspiração. Bulucha não escreve
de hoje e ao se juntar a nós,
da Confraria do Pessoas,
trouxe uma obra vasta. Na
edição especial da revista
Suplemento Literário A ILHA
com os poetas do novo grupo, Bulucha não podia faltar.
E após a leitura da revista, o
professor Celestino Sachet
deu destaque à poesia dela,
consolidando o valor poético
que já conhecíamos: “Duas
almas, dois seres, uma vida!
/ Viver tão só, me dê a mão!
/ Águas que passam, água
infinita / Águas tristes, águas
frias, chuva de verão…” Com
esse aval, não é preciso dizer
mais nada. Só assinar em
baixo da aprovação desse
outro mestre.
E muito mais eu poderia mostrar dessas grandes
mulheres poetas, que se revelaram tão fantasticamente
para nós, seus leitores e
admiradores. Há que lermos
e sentirmos a sua obra.
* Luiz Carlos Amorim
- Escritor, editor e revisor
– Fundador e presidente
do Grupo Literário A ILHA,
que completa 37 anos de
literatura neste ano de 2017.
Cadeira 19 da Academia
Sulbrasileira de Letras.
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Opinião

Para que serve o DANFE se temos a NF-e?
Por Adão Lopes

Em meus artigos, constantemente falo sobre a
importância da digitalização
de documentos e de como
o futuro da documentação
é o universo intangível do
digital. Basicamente, toda
transação comercial já migrou ou está em processo
de migração. Não só pela
praticidade em armazenamento, segurança, mas
acima de tudo pela gestão.
Esse é o caminho. Logo,
parece uma contradição do
nosso novo modelo de obrigações fiscais exigir que
ainda exista um documento
como o DANFE.
Para aqueles que não
estão familiarizados com
a sigla, DANFE significa
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e).
Ele, nada mais é do que
a representação gráfica
da NF-e, ou seja, é um
documento de papel, que
não chega a ser uma NF-e
impressa, mas se aproxima
bastante disso. Na verdade,
ele contém apenas os da-

dos principais da NF-e.
Por ser impresso, sua
função está ligada ao transporte de cargas comercializadas e documentadas
através da NF-e. O DANFE
viaja com as mercadorias
durante o transporte da
compra do vendedor até a
chegada ao cliente. Um caminhão não pode trafegar
sem o DANFE. São geradas multas pesadas caso
o motorista seja pego em
uma fiscalização trafegando sem o documento.
Como não contém todos os dados da NF-e, o
DANFE serve para facilitar o acesso aos dados
principais, como a chave
numérica de acesso, ou
código de barras do produto, e permite que o fiscal,
consultando esse número,
verifique se há mesmo uma
NF-e que comprove aquela
transação, online. Ou seja,
no fim de contas o DANFE
serve à fiscalização, pois
na prática não serve como
nota nem para vendedor e
nem para cliente.
Sendo assim, apesar da

ABANDONO DE EMPREGO

Luiz Roberto Baptista de Almeida, proprietário da Fazenda
Sereno, localizada na Rodovia MG 457, Km 10,5, Zona
Rural, em Bom Jardim de Minas-MG, CEP 37.310-000,
convoca o Sr. Roberto Mansano, a comparecer a sede da
Fazenda, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de configurar abandono de emprego, sujeito
as penalidades previstas no Art. 482 da CLT. Sr. Roberto
Mansano não apresentou até a presente data, nenhum
documento para registro de Carteira Profissional de acordo
com as instruções exigidas pela Lei Trabalhista,

Divulgação da Chamada
Pública Edital Nº 01/2017
A Caixa Escolar Professor
Antonio Magalhães Alves da
escola estadual Professor
Antonio Magalhães Alves
torna pública a Chamada
Pública n.º 01/2017, para
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14
da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26/2013,
alterada pela Resolução
FNDE n.º 04/2015 e Resolu-

ção SEE nº 2.245/12 e suas
alterações. RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES:
os envelopes deverão ser
entregues a Caixa Escolar,
no endereço supracitado,
das 8h às 17 horas do dia
16/10/2017. ABERTURA
DOS ENVELOPES: será no
dia 17/10/2017, às 11 horas.
LOCAL DE JULGAMENTO:
Escola Estadual Professor
Antonio Magalhães Alves,
753 Bairro Vila Nova - São
Lourenço/MG.

Prefeitura Municipal
de Dom Viçoso
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 054 /
2017.
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 025 / 2017.
A Prefeitura Municipal de
Dom Viçoso/MG torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão
Presencial para Aquisição
de produtos químicos para
atendimento da demanda
da estação no tratamento
de água potável para a população urbana de Dom Viçoso, para eventual e futuro
fornecimento com inscrição

em ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
Credenciamento: Dia 23/
10/ 2017 até as 10 horas e
a Abertura dos Envelopes
e julgamento da Proposta:
Dia 23 / 10 / 2017, a partir das 10h15min. O Edital está disponível no site:
www.domvicoso.mg.gov.
br - Esclarecimentos poderão ser solicitados pelo
e-mail:licitacaodomvicoso@
yahoo.com.br ou tel. (35)
3375 -1100. Dom Viçoso,
07/10/2017. Pedro de Moura Campos – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal
de Andrelândia
Aviso de Retificação de
Edital: O Município de Andrelândia por meio de sua Comissão de Pregão, informa
que o item 46 do Processo n°
176/2017, Pregão Presencial
n° 080/2017, sofreu alterações quanto a sua descrição,
e a data da sessão de julgamento passará para o dia
27/10/2017 às 08:30. O Edital
retificado estará disponível no
site da prefeitura e através do
E-mail. licitacao3@andrelandia.mg.gov.br Informações.
(35)3325-1432. Andrelândia,
06/10/2017.

LEI MUNICIPAL Nº
2.055/2017
“Dispõe sobre a possibilidade de pagamento em
pecúnia de LicençaPrêmio,
estabelecida pela Lei Municipal n° 1.069/1996, e dá
outras providências”.
A Câmara Municipal de
Andrelândia/MG aprovou, e
eu, Prefeito de Andrelândia,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a
transformação em pecúnia
dos saldos de LicençasPrêmio, estabelecidas pala
Lei Municipal n° 1.069/1996,
cujos direitos não foram gozados por servidores públicos
do Município de Andrelândia,
em razão de aposentadoria.
Parágrafo Único - Consideram-se, para efeitos desta
Lei, apenas as aposentadorias em definitivo, sendo
aquelas que tenham acar-

retado a vacância do cargo,
quais sejam por idade, por
tempo de contribuição e por
invalidez.
Art. 2º - A indenização será
efetuada de acordo com a
disponibilidade orçamentária
e financeira do Município.
§ 1º - O servidor que fizer jus ao recebimento da
Licença-Prêmio, na forma
estabelecida por esta Lei,
deverá encaminhar ao Chefe
do Poder Executivo o requerimento de indenização,
devidamente motivado e com
referência expressa aos períodos a serem indenizados.
§ 2º - O pagamento que
trata o art. 1º desta Lei poderá ser quitado em até 05
(cinco) parcelas, sendo que
a primeira parcela será paga
em até 30 (trinta) dias após o
protocolo do requerimento.
Art. 3º - Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado
a firmar acordo nas ações
judiciais que versem sobre
a matéria regulamentada
por esta Lei, de forma a promover o encerramento das
mesmas.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta do orçamento vigente.
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Andrelândia, 20 de setembro de 2017.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito de Andrelândia

gestão ser feita de forma digital, a prática do trânsito de
mercadorias precisa de uma
documentação que esteja
legível, à mão, independente de qualquer equipamento
eletrônico e que permita
fiscalização de forma rápida.
A necessidade momentânea
daquela situação demanda
um papel.
Pode parecer um retrocesso, mas não é. O DANFE é emitido junto da NF-e,
tem caráter oficial, e a consulta numérica permite que
ele seja colocado à prova
de fraude. Mas um motorista não poderia ter um tablet
onde ele mostrasse a NF-e,
por exemplo? Talvez em um
futuro próximo. O caso é
que não é dever do transportador manejar documentos fiscais, ou mesmo
transitar com equipamentos
do tipo na rodovia. Pode ser
um problema em diversas
instâncias.
Não falo apenas de
roubos, mas a simples falta
de bateria já bastaria para
parar o trânsito da mercadoria. A inabilidade de

um motorista ou outro em
mexer no equipamento,
pode ser outro fator. Nem
todas as transações podem
ser feitas de forma digital
de maneira fácil, ainda.
Talvez mais para frente haja
meios. Hoje, a impressão
de uma única folha é a
maneira mais barata, direta
e prática, sem contar que
o DANFE não precisa ser
usado após o transporte.
O documento pode ser
usado ainda com o auxílio
na escrituração contábil da
transação realizada. Neste
caso, o documento deve
ser arquivado pelo prazo
legal exigido para as notas
fiscais, para ser apresentado quando solicitado.
Isso em casos especiais,
onde é preciso garantias
de algumas transações de
valores altos, por exemplo.
Por último e não menos
importante, o documento
ainda é utilizado para colher
a assinatura do cliente no
ato da entrega da mercadoria ou prestação do serviço,
servindo de comprovante
da entrega.

Ao transitar com o DANFE, o motorista possui de
maneira fácil dados referentes à saída da mercadoria,
dados da transportadora e
do veículo, descrição do
produto, etc. A ideia é fiscalizar possíveis ilegalidades,
permitindo conferência e
garantindo a transação
para a empresa, cliente e
transportadora. O DANFE serve, sobretudo para
quem fiscaliza ilegalidades,
para garantir entregas e
permitir facilidade do trabalho do transportador.
Talvez hajam soluções
mais digitais e que mantenham praticidade e custo
futuramente. Por hora, usar
o DANFE é o mais prático.
Importante é lembrar que as
funções de DANFE e NF-e
são distintas e não adianta
achar que um é inútil em
detrimento do outro. Cada
um tem sua função e auxilia a cadeia do processo
comercial.
Adão Lopes é mestre
em tecnologia e negócios
eletrônicos e CEO da VARITUS BRASIL.

Classificados Regionais
Maria Helena Imóveis
CRECI 5068-J
Telefone: (35) 3341-2121
Site: www.mhcimoveis.
com.br / E-mail: contato@
mhcimoveis.com.br
Endereço: Praça 16 de
Setembro, 56, Centro,
Caxambu, Minas Gerais

aJardim Paulo Maia - Ca-

xambu - R$ 15.000,00 - Cód.
775 - Bairro arborizado com
linda vista da cidade. Infraestrutura: água, esgoto e luz.

aObservatório - Caxambu

- R$ 150.000,00 - Cód. 792
- Casa com sala, 2 quartos
(sendo 1 suíte), banheiro
social, cozinha, lavanderia
grande e coberta e quintal.

aCentro - Caxambu - R$

450.000,00 - Cód. 811 Casa com 3 quartos (sendo
1 suíte), banheiro social,
sala, cozinha, quintal grande
e garagem.

aJardim Das Nações - Ca-

xambu - R$ 40.000,00 - Cód.
598 - Lote em rua asfaltada
e com iluminação. Tamanho:
250 metros (10m frente, 10m
fundos e 25m lateral).

aCoqueiros - Aiuruoca - R$

cial e área de serviço.
Auto Car Andrelândia
35-3325-1468
9.8428-7179 Zap Claro
9.9929-9652 Vivo
9.9116-4515 Tim

aPunto Black Emotion,13/14.
Cor Preto. 22.000km.

aVoyage City 1.6, complete.
Cor Branco. 62.000km.

a Voyage Trend 1.6 , 2006.
Cor Prata - 81.000 km.
a Polo 1.6, 2003. Motor na
garantia, Cor Prata.
aEstrada Treking, 07/08. CS,

aGol quadrado, 96 (última
serie). 2º dono, manual. Cor
Branco.

aCorsa Classic, 10/11. Cor

Preto. Vidro, trava e alarme.
32.000km.

aSaveiro, 2014/2015. CE.
Cor Preta, completa.

aPara colecionador: Fus-

ca 77. Cor Vermelho. Fiat
Picap, 147. Cor Azul.

aSiena Fire Flex, 08/09. DireaVoyage 1.0, 2012. Direção,

aGol 1.0 economotion GIV

ta, com Ar. 80.000km.

ção, vidro e trava. Cor Cinza.
vidro e trava. Cor Prata.

aCorsa Wind, 99/2000. 4 por-

tas, cor vermelho. (promoção
R$8500,00).

aGol 1.6 branco, álcool. Ano
91, com manual (raridade).

aCentro - Caxambu - R$
550.000,00 - Cód. 822 Casa de esquina com sala
de estar, sala de jantar, bar,
lavabo, cozinha, lavanderia,
garagem, quintal, terraço,
saleta, quarto de visita, banheiro com banheira e 5
quartos com armários embutidos.

2012/2012. Cor Cinza.
50.000km.

R$ 165.000,00 - Cód. 820
- Andar superior: Casa com
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavabo, banheiro social
e área de serviço. Andar
inferior: Casa com 1 quarto,
sala, cozinha, banheiro so-

2012/2012. Cor Prata.

Trinca Ferro Veículos
Bom Jardim de Minas
32-9.8440-2344
32-9.8406-4452

aSaveiro 1.6 , 10/11. CS Pra-

aUno Mile Smart, 2000/2001.

aSanta Cruz - Caxambu -

aFiat Uno Mile Economics,

direção Hidráulica. Cor cinza.

350.000,00 - Cód. 825 - Sítio
com 40 hectares. Casa de
caseiro com 60 m² (6 cômodos). Casarão colonial com
100 m² (8 cômodos, precisa
de reforma). Curral para 8
vacas, 2 nascentes e um
córrego. 15 km de Minduri e
20 km de Cruzília.

a Boa Vista - Baependi R$ 340.000,00 - Cód. 828
- Casa com 3 quartos (sendo 1 suíte), sala de estar/
TV, sala de jantar, banheiro
social, cozinha, lavanderia,
quintal, quarto de ferramentas e garagem para 3 carros.
Projeto para 2º andar com
3 suítes.

a Palio Fire Economics,
2011/2012. 2 portas. Cor
Prata.

4 portas.Cor Cinza, (promoção
R$9.000,00).

aFiat Uno Mile Way 2013. 4

Flex 2013 R$ 15000

a Uno mille fire flex 2006
R$ 8000
a Saveiro CE 2015 R$
35000
aHilux CD 4x4 Diesel 2008
R$ 65000

a M.Benz A190 2001 R$
11000

portas, direção, vidro e trava.

aGol Cl 1991 R$ 4000

aFiat Uno Eletronics, 95. Cor

aGol 1000I 1995 R$8000

a Estrada working, CD

a Vectra Gls 1996 R$
9000

Verde, 2 portas.

aGol 1.0, 2005. Duas portas.
Cor Branco. Flex.

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

Vaga de Mecânico

Precisa-se de mecânico com experiência em veículos leves e pesados, para trabalhar na cidade
de São Vicente de Minas. Ligar para 35 - 9.97616635. Falar com Amando
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Outubro Rosa: Um toque que
pode mudar sua vida

Campanhas sobre a prevenção do Câncer de Mama acontecem no país inteiro
O movimento popular
internacionalmente conhecido como Outubro Rosa
é comemorado em todo
o mundo. O nome remete
à cor do laço rosa que
simboliza, mundialmente,
a luta contra o câncer de
mama e estimula a participação da população,
empresas e entidades.
Todas as ações realizadas são até hoje direcionadas a conscientização da prevenção pelo
diagnóstico precoce. Para
sensibilizar a população
inicialmente as cidades se
enfeitavam com os laços
rosas, principalmente nos
locais públicos, depois
surgiram outras ações
como corridas, desfile de
modas com sobreviventes do câncer de mama,
partidas de boliche, entre
outras. O importante é
que foi uma forma prática
para que o Outubro Rosa
tivesse uma expansão
cada vez mais abrangente
para a população e que,
principalmente, pudesse
ser replicada em qualquer
lugar, bastando apenas
adequar a iluminação já
existente ou dar um toque
de rosa ao ambiente.
O câncer de mama é
uma das maiores causas
de morte dentre mulheres
em Minas, no Brasil e
no mundo. A maior parte
dessas mortes poderia ser
evitada com a adoção de
hábitos simples e informação correta. É uma doença
causada pela multiplicação

de células anormais da
mama, que formam um
tumor. Há vários tipos de
câncer de mama. Alguns
tipos têm desenvolvimento
rápido enquanto outros
são mais lentos.
Em 2016, o país registrou mais de 57.960 mil
casos novos de câncer de
mama, tipo de câncer mais
comum entre as mulheres
no mundo, depois do câncer de pele não melanoma.
Sem considerar os tumores de pele não melanoma,
esse tipo de câncer é o
mais frequente nas mulheres das Regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste.
O câncer de mama
não tem somente uma
causa. A idade é um dos
mais importantes fatores
de risco para a doença
(cerca de quatro em cada
cinco casos ocorrem após
os 50 anos).
O câncer de mama
de caráter genético/hereditário corresponde a
apenas 5% a 10% do total de casos da doença.
Homens também podem
ter câncer de mama, mas
somente 1% do total de
casos é diagnosticado em
homens.
Cerca de 30% dos casos podem ser evitados
com a adoção de hábitos
saudáveis como:
•
Praticar atividade
física regularmente;
•
Alimentar-se de
forma saudável;
•
Manter o peso

corporal adequado;
•
Evitar o consumo
excessivo de bebidas alcoólicas;
•
Amamentar
Os principais sinais
e sintomas do câncer de
mama são:
•
Caroço (nódulo)
fixo, endurecido e, geralmente, indolor;
•
Pele da mama
avermelhada, retraída ou
parecida com casca de
laranja;
•
Alterações no
bico do peito (mamilo);
•
Pequenos nódulos na região embaixo
dos braços (axilas) ou no
pescoço;
•
Saída espontânea
de líquido dos mamilos
É importante que as
mulheres observem suas
mamas sempre que se
sentirem confortáveis para
tal (seja no banho, no mo-

mento da troca de roupa
ou em outra situação do
cotidiano), sem técnica
específica, valorizando
a descoberta casual de
pequenas alterações mamárias.
As mulheres devem
procurar imediatamente
um serviço para avaliação
diagnóstica ao identificarem alterações persistentes nas mamas, mesmo

Corpo de Bombeiros alerta
população para prevenir acidentes
na estação chuvosa
Institutos de meteorologia esperam chuvas mais volumosas para praticamente todo o território mineiro em 2017. Governo do Estado tem ações preventivas e órgãos de prontidão
A seca mais prolongada dos últimos anos
em Minas Gerais começa
a chegar ao fim com as
primeiras chuvas depois
de mais de 100 dias sem
cair uma gota de água
na maioria das regiões.
Em Belo Horizonte e
região metropolitana,
um temporal no início
da semana resultou em
mais de 103 ocorrências
de quedas de árvore em
apenas 24 horas.
Como nos anos anteriores, o Governo do Estado - por meio do Corpo
de Bombeiros Militar e
da Defesa Civil - trabalha
intensamente no socorro
a vítimas e na conscientização para os cuidados
que se devem ter com o
período das chuvas.
A chuva tão esperada que molhou a terra,
apagou focos de incêndio por todo o estado e
melhorou a qualidade
do ar, mas também assustou moradores das
regiões Centro-Sul e
Norte de Belo Horizonte,
onde os ventos chegaram até 85 km/h.
As ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em apenas um dia
se dividiram em 45 cortes
em árvores que caíram;
20 cortes de árvores que
apresentavam risco e 38
vistorias para verificar
risco de queda. O total
de 103 ocorrências foi
alcançado entre 8h da
manhã de segunda-feira
(2/10) até às 8h de terçafeira (3/10).
Segundo a tenente do
Corpo de Bombeiros na
capital, Andrea Coutinho,
a estação chuvosa é pro-

que tais alterações não
sejam câncer de mama é
importante que um profissional avalie.
Existe tratamento para
câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece
atendimento por meio do
Sistema Único de Saúde,
o SUS em até 60 dias após
a descoberta do tumor. As
mulheres que tiveram a
mutilação parcial ou total

das mamas, decorrente ao
tratamento do câncer, têm
direito a cirurgia plástica
reconstrutiva, segundo a
lei n°9.797/1999,art.1°.
A popularidade do Outubro Rosa alcançou o
mundo de forma bonita,
elegante e feminina, motivando e unindo diversos
povos em torno de tão
nobre causa.
É importante focar
este sério assunto nos
12 meses do ano, já que
a doença é implacável e
se faz presente não só no
mês de outubro. No entanto, este mês é representativo para a causa,
tornando-se especial e
destacado dos demais.
Pensando nisso foi criado a Fundação Laço Rosa.
A organização sem fins lucrativos divulga a causa do
câncer de mama e trabalha
na articulação de políticas
públicas para o enfrentamento da doença.
Durante o ano de 2015
as doações diretas de
cabelos para a Fundação
Laço Rosa foram suspensas, mas foi criado
o programa “FORÇA NA
PERUCA”, que ensina a
arte da Perucaria (produção de perucas, apliques
e extensões) através de
curso profissionalizante
e aulas práticas. Além
do aprendizado, o aluno
ajuda a manter a cadeia
produtiva que alimenta a
doação de perucas para
pacientes com câncer e
ainda pode concorrer a

um contrato de trabalho no
final do curso.
As doações de cabelo
estão restritas a campanha #fortalizese (www.
fortalizese.com.br). No
site encontra-se o passo a
passo para a doação.
Em 2011 a Fundação
Laço Rosa lançou um programa pioneiro chamado
BANCO DE PERUCAS
ONLINE. Um projeto que
resgata a autoestima de pacientes com perda de cabelo durante a quimioterapia.
Através desse programa,
pacientes com qualquer
tipo de câncer, em qualquer lugar do Brasil, podem
solicitar gratuitamente uma
peruca. Mais de 2.500 pessoas já foram atendidas.
Para solicitar uma peruca envie e-mail para
bancodeperucasonline@fundacaolacorosa.
com os seguintes dados:
Nome;
Telefone fixo;
Telefone celular;
Endereço completo com
CEP, Bairro e Estado;
Tipo de câncer;
Como conheceu a Fundação Laço Rosa;
Em anexo um laudo
medico (pode ser um exame, atestado ou documento com o seu nome e a
indicação de neoplasia);
Foto atual e uma foto
antes da quimioterapia.
A doação de cabelo e
lenços é um exercício de
solidariedade que pode
e deve ser praticado com
frequência.

Prêmio Comunique-se 2017

A 15ª edição do Prêmio Comunique-se foi em clima de terror
e homenageou os “Monstros Sagrados do Jornalismo”.
Fotos: Site Comunique-se

15ª Edição do evento homenageou os “Monstros Sagrados do Jornalismo”.

pícia a tempestades, por
isso todas as precauções
precisam ser tomadas
para a busca de abrigos
seguros. Nessa época
aumentam as ocorrências
e os danos materiais com
a queda de árvores mais
frequentes do que em
outras estações.
A orientação é para
nunca se abrigar debaixo
de árvores, coberturas
metálicas, postes, fiação
e torres de transmissão.
Se estiver dirigindo sob
chuva e vento forte, recomenda-se estacionar em
lugar seguro e abandonar
o veículo.
Com foco na segurança do cidadão, o Corpo de
Bombeiros Militar realiza
o corte de árvores apenas
quando apresentam risco
de queda, pois elas atingem as vias públicas, param o trânsito e colocam
vidas em risco nas situa-

ções mais extremas.
Quando as árvores
são fator de risco
As árvores são fundamentais para redução da
poluição e dos ventos,
mantêm a umidade do ar
e as chuvas regulares e,
entre outras coisas, proporcionam sombra nas
cidades. Contudo, é preciso atenção, principalmente, nessa época do
ano, quando elas ficam
mais vulneráveis.
Apesar de ser responsabilidade dos municípios, o Corpo de Bombeiros também realiza vistorias quando há suspeita
de que a árvore esteja
em risco.
Em 2016, a corporação realizou, em todo o
estado, 4.818 vistorias
em árvores para verificar
as reais condições; efetuou 3.132 cortes de árvores que ofereciam risco

de queda; 2.635 cortes de
árvores já caídas.
De janeiro a agosto
de 2017 foram 3.035 vistorias realizadas; 1.914
cortes de árvores com risco de queda, 1.175 cortes
de árvores já derrubadas
pela ação da natureza.
“As chuvas rápidas e
fortes podem gerar ambientes propensos a desabamentos, o que exige
atenção a todos os sinais
de movimentação de terra
e rachaduras nas casas”,
alerta a tenente Andréa,
pedindo que o imóvel seja
imediatamente abandonado nessa situação.
“Os moradores devem
sair para lugar seguro
como casa de parentes ou amigos e não se
apegar a bens materiais
quando a vida é o mais
importante”, ratifica a
militar.
Fonte:SEGOV

A casa de espetáculos
Tom Brasil foi transformada em castelo mal-assombrado com personagens
e fantasmas pendurados
nas paredes que aterrorizaram os mais de 600
convidados presentes,
entre finalistas, jornalistas
renomados, gestores da
imprensa, executivos das
empresas patrocinadoras e representantes dos
apoiadores.
Com a narração de Cid
Moreira, desta vez com a
voz em versão sombria,
Felipe Andreoli, Serginho
Groisman, Fernanda Gentil, Celso Zucatelli, Fábio
Porchat e Thalita Oliveira
elevaram mais três jornalistas a condição de
“Mestres do Jornalismo”:
Carlos Alberto Sardenberg (‘Economia - Mídia
Falada’), Mauro Beting
(‘Esportes - Mídia Escrita’)
e Ricardo Boechat (‘Nacional - Mídia Falada’).
O Prêmio Comuniquese 2017 contou com mais
de 600 mil votos, em três
turnos de votação.
“- A gente estimula o

Casa de Espetáculos Tom Brasil transformou-se em castelo mal-assombrado

Cid Moreira

bom jornalista criando
essa competição saudável. Quando a gente faz
um prêmio desse tamanho, modelos a serem
seguidos e assim a gente

inspira os jovens. Os homenageados são modelos
para os futuros jornalistas”, afirmou o sócio-fundador do Comunique-se
Rodrigo Azevedo.
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Festival do Café Especial
em Carmo de Minas

Cidade recebeu produtores e visitantes de diversas cidades para prestigiar primeira edição do evento
O Sul de Minas é reconhecido mundialmente por sua
produção de cafés. Sua altitude elevada e o clima facilitam
a produção de cafés encorpados com aromas e sabores
diferenciados, premiados
em concursos nacionais e
mundiais. Para celebrar esta
riqueza da região Carmo
de Minas recebeu, entre os
dias 15 e 17 de setembro, na
praça da Matriz, o Festival do
Café Especial.
Com entrada gratuita o público prestigiou uma grande
programação com comidas
e bebidas à base de café,
artesanato regional, atrações musicais e culturais e
workshops.
Além de celebrar o grão
torrado em sua totalidade,
valorizar e reunir todos que
participam de suas várias
fases, do plantio e a colheita
até sua chegada na xícara, o
evento contou também com
uma grande parceria em prol
do hospital da cidade. Com
o apoio da Unicred Aliança,
através do projeto “Dia de
cooperar”, foram reunidas
doações dos produtores presentes para serem vendidas
durante o Festival. Toda a
arrecadação será revertida
para a construção de um
solário, um espaço de convivência para pacientes de
longa permanência no hospital. O provedor do Hospital
de Carmo de Minas, Douglas
Martins de Abreu, comenta a
iniciativa. “Esta é uma grande oportunidade para todos
nós. Promover um maior
bem estar para o paciente,
que necessita de um cuidado
mais humanizado, é uma das
etapas mais importantes do
tratamento que vai além dos
remédios”, declara Douglas.
Também estiveram presentes no Festival as mulheres da Amecafé Mantiqueira
uma associação sem fins lucrativos que reúne mulheres
que trabalham com o café na
Serra da Mantiqueira e já está
presente em oito cidades da
região. “O objetivo da organização é melhorar a qualidade
de vida das mulheres do café.
Nasceu, pois a mulher faz um
trabalho no campo, tem suas
obrigações e nem sempre
tem a capacitação técnica, a
capacitação necessária para
conhecer melhor o produto
que ela prepara”, conta Letícia Seda Albinati, presidente
da organização. As mulheres
do café então, se organizam
e se encontram para estudar
juntas e cada vez mais reco-

Fotos Marina Ibba e Márcio Muniz

Presença de diversas autoridades regionais e estaduais durante
a abertura do evento

Público presente a cerimônia de abertura do evento

nhecer e promover o valor da
mulher do campo.
Além dos produtores de
nobres cafés da Mantiqueira,
o evento também ofereceu
um espaço para o grupo
Conexão Animal, uma organização de voluntários que
promove ações de arrecadação de verba em prol dos
animais abandonados na
cidade. “Nosso trabalho engloba, além do acolhimento
de animais em situação de
rua que precisam de cuidado, a adoção consciente e
muito amor pelos animais”,
conta Ricardo de Mello Dias,
integrante do grupo Conexão
Animal que agradece também
a oportunidade de mostrar o
trabalho da equipe em um
evento tão importante para
a cidade.
“O evento é preparado
para o produtor de café,
principalmente o da região.
O café mais pontuado em
concursos nacionais e internacionais é o de Carmo
de Minas então para nós,
que somos produtores de
grande expressão, é muito
importante ter uma festa que
celebra esta bebida. Sozinha,
a Prefeitura Municipal não
tem condições de arcar com
um evento desse porte, nós
entramos com o apoio que
nos coube mas o grande mérito desta festa é do William e
de sua equipe. A satisfação
é muito grande e espero
que este seja o primeiro de
muitos pois a nossa cidade
e a nossa região merecem
uma festa como esta”, conta
o Prefeito Municipal, Yuri Vaz
de Oliveira.
O evento é uma promoção
de William Eventos que contou com o apoio do Governo
do Estado de Minas Gerais
e da Prefeitura Municipal de
Carmo de Minas.

Execução do Hino Nacional pelo músico Fabinho

Willian Eventos agracede parceiro e patrocinadores do evento

Prefeito prova os alimentos preparados pelas Quitandeiras do Carmo

Prefeito Yuri discursa na abertura do evento

Provedor do Hospital de Carmo de Minas e gerente da Unicred
Entrega de certificados

Grupo Amecafé Mantiqueira

Artesãs da ACATO expoem seus trabalhos

CADERNO CIDADES
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AIURUOCA - BAEPENDI - CAXAMBU - CRUZÍLIA

Aiuruoca entra na rota
de trilheiros do país
Pouco frequentada, tem atraído esportistas tanto
do país quanto do exterior

Baependi marca presença
no 13° Circuito dos Fóruns
Regionais em Varginha
Evento contou com a presença do Governador do
Estado e várias cidades da região

Fotos: divulgação organização

Evento reuniu produtores de diversas cidades do Sul de Minas

A travessia, ainda pouco conhecida por grande
parte dos praticantes de
trilhas (trekking) no Brasil,
passa pelos municípios de
Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto. O
ponto mais alto da travessia
é o Pico do Bandeira (2.360
m) e o percurso completo
soma um total de 35 km.
Localizado no meio da
Serra da Mantiqueira, dentro do Parque Estadual da
Serra do Papagaio está um
dos percursos de trilha que
está se tornando a mais
nova sensação entre os praticantes do país: A travessia
da Serra do Papagaio. Ela
tem personalidade própria,
com formações rochosas,
cachoeiras, florestas de
araucária, visual sempre
aberto e poucos trechos
de mata. A travessia pode
ser feita de 3 a 4 dias. Por
possuir tem muitos trechos
de água potável, facilita a
logística da travessia, levando pouca água durante
os dias de caminhada.
A entrada ao parque é
gratuita e a visitação não
acontece de forma manejada, por isso a divulgação do
parque é limitada, para evitar
visitação maciça. Infelizmente
ainda falta controle e ações

de educação ambiental junto
aos visitantes do parque, que
recentemente sofreu diversos
focos de incêndio.
Considerada um refúgio
de espécies típicas da Mata
Atlântica, muitas delas endêmicas e ameaçadas de
extinção como o papagaiode-peito-roxo (Amazona vinacea), também conhecido
como papagaio-caboclo. O
Parque também abriga outras espécies importantes,
dentre as quais o Mono
Carvoeiro, o Lobo-Guará e
a Onça Parda.
Dentro do parque há
aproximadamente 1.200 nascentes de água, 240 cachoeiras e 28 cânions. Há dentro
do parque belezas singulares
como o cânion do Cavalo
Baio, com 1.050 metros.
A Travessia Serra do
Papagaio possui muitas
bifurcações em vários trechos. Por ser pouco conhecida e frequentada,
recomenda-se sempre o
uso de um GPS ou a contratação de um guia para
quem não tiver muita experiência em navegação. Por
ser um percurso que exige
intensa atividade física, é
mais recomentado para
trilheiros de nível intermediário a experiente.

A 13° edição do Circuito
dos Fóruns Regionais de
Governo de Minas Gerais,
aconteceu na cidade de Varginha no último 28. O evento,
destinado a ouvir demandas
de municípios do Sul de
Minas, teve a presença do
Governador e atividades
abertas a população como
palestras, oficinas, debates,
capacitação, roda de conversa e oferecimento de serviços
essenciais aos prefeitos e à
população dos municípios
do Território Sul. O público
visitou as feiras da agricultura
familiar, da economia popular
solidária e a exposição do
artesanato local.
Durante a exposição de
artesanato, a cidade de Baependi apresentou o trabalho feito com palha de milho
e bambu, dos artesões do
município. O munícipe Sr.
José dos Santos Nabur foi
reconhecido como “Produtor Rural Destaque”, motivo
de orgulho para toda a
população Baependiana. O
incentivo a exposição contou com o forte empenho do
Departamento Municipal de
Agricultura e da EMATER.
“Participar desse evento foi mais uma forma de
prestigiar e divulgar o belíssimo trabalho desenvolvido
pelos trabalhadores e a
nossa cidade”. Comenta
Sabrina Pereira da Silva,
Secretária de Agricultura
da cidade de Baependi.
Participaram também
do Circuito cidades dos
microterritórios de Alfenas,

Pico do Papagaio

Cachoeira dos Garcias

Estande do artesanato local

Secretária de Agricultura, Sr. Nabur, Prefeito Municipal, Secretaria da EMATER e presidenta do
grupo de artesões

José Nabur, produtor destaque do município
Itajubá, Lavras, Poços de
Lourenço, Três Corações,
Caldas, Pouso Alegre, São
Três Pontas e Varginha.

Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador
participa da 11ª Primavera de Museus
Sediado em Cruzília, espaço completa 5 anos de atuação em novembro

O Museu Nacional do
Cavalo Mangalarga Marchador, situado na cidade
de Cruzília, é um espaço
cultural que abriga, difunde
e coloca à disposição dos
visitantes a visão histórica
da formação da genuinamente brasileira que apaixona criadores e usuários
do cavalo em todo o Brasil
e no Mundo.
Durante o mês de setembro o Museu promoveu
ações dentro da programação nacional “Primavera de
Museus”, uma temporada
cultural coordenada pelo
Ibram (Instituto Brasileiro
de Museus), que acontece
todo ano no início da estação em diversos espaços
museográficos do país.
A Primavera tem como
objetivos promover, divulgar e valorizar os museus
brasileiros e intensificar a
relação dos museus com a
sociedade. Em Cruzília, o
Museu Nacional do Cavalo
Mangalarga Marchador
promoveu oficinas, sarau
e também uma exposição
temporária, todos com entrada gratuita, aderindo
pela segunda vez à temporada nacional.
O tema proposto pelo
Ibram nesta edição foi “Museus e suas memórias”, e,
inspirado por ele o museu
preparou a exposição temporária “Memórias da Casa
Bela Cruz e Fazendas Tra-

Museu do Cavalo Mangalarga Marchador
dicionais”, que reuniu mais
de 100 bens culturais, entre
mobiliário, objetos e fotos,
cedidos pelos proprietários
ou descendentes das famílias das fazendas citadas
no museu como primeiros
criatórios da Raça Mangalarga Marchador.
A disposição desse rico
acervo (re)cria cenas de
interior das casas nos séculos XVIII e XIX, como
cozinha, sala de jantar, sala
de estar, escritório e quarto. Colocando-nos, dessa
maneira, em contato com
os tempos do íntimo descanso, do comer em família,
do receber as visitas.
Objetos que nos permitem tanto sugerir narra-

tivas sobre a vida privada
nas sedes das fazendas,
quanto falar sobre a circulação de produtos entre
o campo e a cidade. A
opulência da louça e da
prataria trazida da corte
reflete a circulação cultural
dessa importante região
de abastecimento do Rio
de Janeiro e São Paulo.
Além da exposição, o
museu preparou diversas
ações educativas e gratuitas. A primeira atividade oferecida foi a oficina
“Como encilhar um cavalo
MM e apresentação de
equipamentos de montaria”, ministrada por Marquinho Alvarenga para
alunos do 6ª C da Escola

Estadual São Sebastião. O
museu promoveu também
uma roda de conversa
conduzida por ex-moradoras e funcionárias da casa
onde funciona atualmente
o museu e uma tarde de
contação de histórias, conduzida por Lúcia Marina
Junqueira Didier.
Com o tema “Minhas
Memórias, sobre o Cavalo e
o Campo”, alunos do ensino
fundamental participaram
de um concurso de redação. Para apresentação e
premiação o museu contou
com apresentação musical
dos alunos da E.E. Monsenhor João Câncio.
O Museu Nacional
do Cavalo Mangalarga

Marchador fechou sua
programação com um
Sarau em homenagem
ao Poeta, Escritor e Compositor Cruziliense Caio
Junqueira Maciel. Com o
cerimonial sob a responsabilidade de outro poeta
cruziliense, Adolfo Maurício Pereira, foram recitadas poesias, realizadas
leituras de textos e cantadas canções de autoria
do homenageado, ao final
o próprio homenageado
presenteou os presentes
com a interpretação de
suas obras.
O Museu Mangalarga
Marchador, localizado na
Praça da Matriz, em Cruzília, está instalado na casa
que pertenceu à Fazenda
Bela Cruz, uma das propriedades pilares da raça
e é o único é único museu
dedicado a uma raça de
cavalos na América Latina. A programação da
temporada contou com a
curadoria de Aline Maciel
Prudente, Coordenadora
do Museu, e de Francislei
Lima da Silva, professor de
História da UEMG Unidade
Campanha. A comissão organizadora ficou por conta
de Claudia Denise dos Reis
Meirelles e Lucia Marina
Junqueira Didier.
O espaço está aberto
para visitação de terça a
domingo, das 10h às 17h,
e a entrada é gratuita.

Fotos: divulgação Museu

Museu já recebeu mais de 20 mil visitantes

Primeira oficina da Primavera de Museus

Sarau de encerramento da programação
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Codemig assume gestão do Parque
das Águas de Caxambu

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais (Codemig), assumiu a
administração do Parque das
Águas de Caxambu, principal
atração turística da cidade localizada no Sul de Minas Gerais,
a partir do dia 1º de outubro de
2017, espaço que estava sob
gestão da Prefeitura Municipal
desde 1989.
O funcionamento do Parque
das Águas e o acesso da comunidade e dos turistas serão
mantidos, permanecendo o
valor de R$5,00 para os turistas
e R$2,50 para a comunidade
caxambuense. A transição teve
início no último dia 30, quando
foram entregues as chaves do
Parque à Codemig. No dia 02
de outubro, a equipe designada
pela Codemig esteve reunida
no balneário do Parque com representantes da Prefeitura e da
Câmara Municipal de Caxambu,
para tratar do levantamento dos
ativos do espaço, que seguirá
nos próximos dias.
O plano da Codemig para
o empreendimento, incluindo o
balneário, prioriza a recuperação
dos ativos, por meio de melhorias
em calhas, telhado, equipamentos (duchas, banheiras, sauna)
e instalações (rede de água
quente, louças, metais, bomba,
drenagem), além de limpeza
geral e revitalização de pisos e
paredes, por exemplo.
A equipe de trabalho da Codemig assumiu as operações do parque e do balneário, em substituição
aos servidores da Prefeitura e os
de livre nomeação que até então,
prestavam serviços no espaço e
estavam vinculados à Administração Municipal. O envasamento
da água mineral é realizado pela
Codeáguas, uma subsidiária da
Codemig, desde 2015.
Em junho deste ano, o setor
de Engenharia da Codemig
realizou vistoria no local, para
avaliação das condições das edificações e dos equipamentos do
parque, visando o recebimento
do patrimônio público estadual
que se encontrava sob gestão
da Prefeitura Municipal. O custo
total estimado para colocar em
melhores condições de uso, foi
orçado em aproximadamente
R$ 11 milhões, incluindo serviços
no balneário, na área da piscina,
nas lojas, na área do pedalinho,
nas portarias, nos fontanários e
coreto, além de redes internas,
quadras, brinquedos, pavimenta-

Balneário

Parque das Águas
ções, cercamento, regularização
do AVCB, desassoreamento do
lago, iluminação e instalação de
redes elétricas, entre outros.
Em clima de parceria entre
as partes, os vereadores em sua
maioria, assim como o prefeito,
desejaram boas-vindas à empresa
e manifestaram seu apoio e a confiança de que a Codemig pode e
vai fazer o melhor pelo parque.
Parte da população e moradores da região pensam na
possibilidade e atuam para que
seja possível uma gestão social
e compartilhada e são contra
a privatização do parque. Em
paralelo, a Codemig está preparando licitação para captar
um parceiro privado visando à
formação de uma Sociedade
em Conta de Participação para
o negócio de águas minerais e
seus correlatos.
Os contrários à privatização
alegam que a exploração das
águas minerais por empresa
privada, visa apenas o lucro da
própria, assim, como de parceiros públicos contratuais, sem
consonância com o que deseja
parte da população.
Ainda segundo a Codemig, dados apresentados pela Prefeitura
Municipal de Caxambu apontaram
que o resultado financeiro do Parque é historicamente deficitário. ”O
resultado de 2013 a 2016 teve déficit acumulado de R$ 1.089.695,64
— parte do prejuízo deve-se ao
número excessivo de empregados
contratados pela Administração

Municipal para atuação no Parque
e à não cobrança dos aluguéis
referentes a cessão de espaço”
aponta a Companhia.
Parque das Águas
O Parque das Águas Dr.
Lisandro Carneiro Guimarães
é conhecido por suas águas
minerais terapêuticas e conta
com área de 210 mil metros
quadrados, contendo diversos
elementos paisagísticos e mobiliários, além de 10 fontanários de
águas minerais, cada uma delas
com propriedades singulares.
Em meio à natureza exuberante,
seu ambiente agradável e contemplativo, o empreendimento
oferece atrações para todos os
gostos e idades.
Os prédios do balneário, do
engarrafamento de águas, dos
fontanários e do coreto configuram um rico acervo arquitetônico,
abarcando tipologias como ecletismo, art nouveau, art decó, neoclássico e moderno. O parque
também conta com mobiliário de
estimado valor, a exemplo das
obras do Chico Cascateiro, das
peças que decoram o balneário e
da estátua Ninfa do Lago.
Destacam-se as fontes de
água mineral, com suas peculiares propriedades medicinais,
são elas: Dona Leopoldina;
Conde D’eu e Princesa Isabel; Duque de Saxe; Beleza;
Dom Pedro; Viotti; Venâncio;
Mayrink; e Ernestina Guedes.

A futura licitação
A Codemig pretende realizar
a licitação na modalidade pregão
presencial, do tipo maior oferta,
tendo por objeto “a seleção de
parceiro privado para a constituição de sociedade em conta
de participação destinada à
exploração do negócio de águas
minerais e seus correlatos, por
um período de 15 anos, prorrogável uma vez, por igual período, a
critério da Codemig”. De acordo
com a minuta do edital, poderão
participar pessoas jurídicas,
isoladamente ou em consórcio,
autorizadas a funcionar no País,
que atendam aos requisitos especificados.
A proposta comercial será
composta por uma única seção,
onde o licitante deverá ofertar o
percentual do lucro líquido que
será pago pela Sociedade em
Conta de Participação à Codemig, considerando-se válidas
ofertas entre 25% e 50%.
O documento também apresenta itens de qualificação
técnica a serem requeridos,
como comprovação de aptidão
para desempenho de atividade
pertinente e compatível com as
características, quantidades e
prazos do objeto da licitação e
atestado de capacidade de distribuição que comprove acesso
da licitante a uma rede de distribuição capaz de vender, no
mínimo, 1 milhão de litros de
bebidas por mês ou 12 milhões
de litros por ano. O objetivo é

Teleférico

garantir que o futuro sócio ostensivo esteja apto a executar
o serviço com qualidade e eficiência, em benefício do estado e
da população.
Encerrado o procedimento
licitatório, a licitante vencedora
será convocada para a Assembleia Geral de Constituição da
Sociedade em Conta de Participação, onde e quando será
assinado o Contrato Social. Será

cedido, por exemplo, o direito de
explotação (retirada de recursos
naturais com máquinas adequadas para fins de beneficiamento,
transformação e utilização) de
fontes de Caxambu e Cambuquira, além do uso dos imóveis
localizados nesses municípios
onde estão instaladas as unidades fabris de extração e envase
de água. O contrato tem valor
estimado de R$25 milhões.

A Feira da Agricultura Familiar
e Artesanatos de Aiuruoca

Inaugurada no dia 30 de
julho de 2017, a Feira já está
indo para sua quarta edição,
oferecendo uma diversidade
de alimentos da Agricultura
Familiar e do artesanato local. Acontece aos domingos,
uma vez por mês baseado
em um calendário agendado
com os feirantes e amplamente divulgado ao público,
das 09:00 às 13:00 horas na
Praça Monsenhor Nagel,
principal praça da cidade.
É um agradável ponto de
encontro para munícipes
e visitantes, que celebram
o que Aiuruoca tem de
melhor em sua agricultura,
no seu artesanato e em sua
rica cultura.
Lá você encontra milho verde crioulo, azeites
locais, cachaça, cervejas
artesanais, pastel de angu,
suco de capim limão, massagens instantâneas, artesanatos em crochê, gesso,
madeira, dentre outros,
tapetes feito à mão, geleias,
frutas, verduras e hortaliças orgânicas, quitandas,
queijos da Mantiqueira, crepe francesa, mel, e muito
mais. Pra acompanhar esse
grande encontro, contamos sempre com diversas
apresentações musicais
manifestações culturais dos
artistas da terra.
A Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental,
facilitadora na elaboração
desta Feira, acredita que
esta iniciativa abre uma
perspectiva positiva para o
turismo rural de Aiuruoca,
pois, a busca por alimentos
orgânicos, locais e mais
saudáveis junto à prática

de turismo que já ocorre
em áreas produtivas tem
sido uma forte tendência
no Circuito Terras Altas da
Mantiqueira e no cenário
mundial. À medida que a
feira for se desenvolvendo, pretende-se fomentar,
dentre outras coisas, a
capacitação dos agricultores e profissionais do turismo, incentivando cada vez
mais a produção familiar
e a cultura rural dentro do
munícipio.
O produtor que tenha
interesse em participar da
Feira da Agricultura Familiar e Artesanatos de Aiuruoca, deverá se inscrever
na SEDESA e participar
das reuniões de organização (pré-feira) e de avaliação (pós-feira). O principal
critério de participação,
é que o produto seja de
origem familiar, artesanal,
agroecológica ou orgânica,
produzidos ou cultivados no
município de Aiuruoca. Os
produtos expostos à venda
devem estar higienizados,
embalados e acompanhados de descrição. Vale
destacar que a participação
na feira é exclusiva aos
produtores residentes em
Aiuruoca, o que por si só já
abriga grande diversidade
de produtos!
Nossas próximas edições acontecem dias 15
de outubro e 5 de novembro, sempre das 9:00 às
13:00 horas! Não deixe de
participar!
Qualquer dúvida entre
em contato conosco pelo
email turismo@aiuruoca.
mg.gov.br ou pelo telefone
(35) 33441924.

Apresentação musical

Produtos do Município de Aiuruoca

Feira movimenta economia do município
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Santa Rita do Sapucaí
cria projeto piloto para
Deficientes Visuais

Pioneira na região, cidade implanta placas 3D para
identificação das ruas em braile

Santa Rita do Sapucaí
é conhecida em Minas Gerais por sua vanguarda no
ramo da eletrônica, telecomunicações, computação
e biomedicina, devido ao
grande número de cursos
profissionalizantes ofertados
na cidade que acabaram por
atrair um grande número que
indústrias relevantes no setor.
Depois do seu grande desenvolvimento, ficou conhecida
como “Vale do Silício” brasileiro. No início do mês de
setembro a cidade recebeu
o Hack Town, grande evento
de tecnologia que apresentou
tendências do setor. Aproveitando a oportunidade as
Startups (empresas em início de carreira) Miligrama e
Fábrica 3D, apresentaram o
projeto que teve o apoio do
evento e uma parceria da
prefeitura municipal com o
movimento “Cidade Criativa,
Cidade Feliz”, que transformou Santa Rita em Cidade
Piloto para esse projeto de
inclusão social.
O projeto “Ruas Cegas”
visa o uso de tecnologias
inovadoras para levar aos
deficientes visuais mais autonomia e melhora na qualidade de vida. “A relação dos
deficientes visuais com a
cidade é praticamente nula.
Eles têm uma percepção da
cidade baseada na memória,
porque alguém instruiu. Estamos propondo uma reflexão
sobre como a criatividade e a
tecnologia podem impactar e
facilitar a vida das pessoas,
neste caso específico do deficiente visual”, conta Lucas
Amaral, um dos idealizadores
do projeto.
O idealizador comenta
ainda a relevância do projeto
para o registro e divulgação de
patrimônios históricos e culturais. “Imagine a quantidade
de estátuas e monumentos
que existem no Brasil, agora
imagine se todas elas fossem
identificadas também em
braile. Teríamos cidades mais
inteligentes e figuras públicas
mais conhecidas por todos”,

Ana Queli, deficiente visual que colabora com o projeto

Sinalização em Braile nas praças

Sinalização nos postes indica o nome das ruas
complementa Lucas.
Ana Queli tem 31 anos,
é secretária no Inatel Cas@
Viva e cursa o terceiro ano
de pedagogia na FAI – Centro Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
e é deficiente visual.
Ana tem ajudado a aperfeiçoar os trabalhos, deixando as placas mais fáceis para
leitura e impressão. Por esse
motivo, segundo os idealizadores, ela foi escolhida
a embaixadora do Projeto,
pois vive no dia-a-dia as dificuldades que os deficientes
visuais enfrentam durante a
locomoção nas cidades.

Até o momento 20 ruas
de Santa Rita já receberam
a sinalização. As placas são
todas feitas de um material
chamado PLA, que é um
plástico derretido pela impressora 3D onde é possível
dar a forma desejada.
Apesar do lançamento recente, outras cidades
como Pouso Alegre e Jacareí (SP) já se interessaram
pelo projeto e negociam a
instalação de placas que
vão contribuir para a acessibilidade nos municípios. A
ideia é que esse projeto seja
implementado por mais cidades em diversos estados.

Sábado, 07 de outubro de 2017

Baependi e seu recurso cultural
Chico Pelúcio e sua companhia teatral em turnê pelo Sul de Minas

Baependi é uma pequena
cidade do sul de Minas, bem
típica mineira, com muitas cachoeiras, jardins, boa comida
mineira e muita tranquilidade,
daquelas, que no centro da
cidade, ouvimos facilmente o
cantar dos pássaros. A cidade
ganhou destaque nacional
através do nome de Nhá
Chica, a primeira negra, analfabeta e filha de escrava a
receber o título de beata pela
Igreja Católica no Brasil.
É também a cidade natal
de Chico Pelúcio, o artista
baependiano é um dos integrantes e fundadores do
Grupo Galpão, companhia
de teatro ligada a tradição
do teatro popular e de rua,
com grande relevância no
cenário nacional que completa 35 anos de história em
2017 com uma temporada
especial que chega em novembro ao Sul de Minas.
Dentro do projeto Sesi
no Palco, a turnê passará
por Santa Rita do Sapucaí
(13/11), Extrema (14/11),
Itajubá (15/11), Poços de
Caldas (17/11) e Varginha
(19/11), com apresentações
gratuitas do espetáculo De
Tempo Somos – um sarau do
Grupo Galpão. A montagem
traz canções simbólicas da
trajetória do grupo e propõe
o encontro da música com o
teatro, mistura que já é marca registrada do Galpão.
Chico Pelúcio
Nascido em 1959, viveu
até os 16 anos em Baependi,.
Em 1975, mudou-se para Belo
Horizonte e atuou em “Murro
em ponta de faca”, no curso
de comunicação da PUC.
Em 1981, sob a liderança

de João Machado e junto a
muitos parceiros, participou
da criação da Associação
Galpão, que posteriormente
foi usada para criação do Grupo Galpão. Em 1983, depois
de formado, mudou-se para
Londres e apresentou-se em
várias cidades europeias.
Em 1984, Chico Pelúcio
retorna ao Brasil e um ano
mais tarde, cria o projeto
“Lápis de Cena”, levando
milhares de crianças para
assistir ao espetáculo “De
Olhos Fechados”. O artista desenvolveu habilidades
como ator, diretor, gestor/produtor, iluminador, acumulando
diversos prêmios e, além do
Galpão, Pelúcio dirigiu diversas companhias, entre elas,
Cia Burlantins, Circo Roda
de SP, Camaleão Grupo de
Dança e vários espetáculos
do Oficinão, projeto do centro
cultural Galpão Cine Horto.
O baependiano também
atuou na área de produção
e gestão cultural em edições

dos Festivais Internacionais
de Teatro de Rua (FIT-BH).
Depois de concluir o curso de
especialização em cinema
no IEC PUC Minas, Pelúcio
dirigiu dois documentários
e atuou em diversos filmes.
Em 2005 e 2006, esteve
à frente da presidência da
Fundação Clóvis Salgado,
do Palácio das Artes. É coordenador geral do Galpão
Cine Horto desde 1998, ano
de sua fundação.
O Grupo Galpão
Desde 1982 o grupo desenvolve um teatro que alia
rigor, pesquisa, busca de linguagem, com montagem de
peças que possuem grande
poder de comunicação com
o público, dedicação que já
soma mais de 40 prêmios.
Formado por 12 atores
que trabalham com diferentes diretores convidados,
além dos próprios componentes – Eduardo Moreira,
Chico Pelúcio, Júlio Maciel,
Lydia Del Picchia e Simone

Ordones - que também já
dirigiram espetáculos do grupo, o Galpão, formou sua linguagem artística a partir dos
encontros artísticos diversos,
criando um teatro que beira
o popular e o erudito, a tradição e o contemporâneo, o
teatro de rua e de palco, o
universal e o regional brasileiro. Sem fórmulas e sem
métodos definidos, o Galpão
sempre pautou sua prática
por um teatro de grupo, que
não só monta espetáculos,
mas que se propõe também
a uma permanente reflexão
sobre a ética do ator e do
teatro, inserido em um amplo
universo social e cultural.
Sediado em Belo Horizonte (Minas Gerais), é um
dos grupos brasileiros que
mais viaja, não só pelo país
como também pelo exterior,
já tendo percorrido o Brasil
de norte a sul, e participado
de vários festivais em países
da América Latina, América
do Norte e Europa.

Cruzília assina termo de adesão
à Sala Mineira do Empreendedor
Parceria entre Sebrae Minas e Jucemg permite fomentar a
abertura de novas empresas diminuindo a burocratização

Unir em um único espaço
o empreendedor, poder público e as entidades de fomento
ao empreendedorismo. Este
é o principal objetivo da Sala
Mineira do Empreendedor,
resultado de uma parceria
entre o Sebrae Minas e a
Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais (Jucemg)
para melhorar e simplificar
o ambiente de negócios em
todo estado, em cooperação
com as prefeituras mineiras.
Em Cruzília, o termo de
adesão foi assinado pela
administração municipal, no
dia 19 de setembro.
A Sala Mineira do Empreendedor visa melhorar o ambiente de negócios, facilitar o
surgimento de novos empreendimentos, bem como aumentar a competitividade e
promover o desenvolvimento
sustentável das empresas
da região. No espaço será
possível orientar os empresários sobre contas públicas,
captação de recursos, além
de desburocratizar os processos de abertura de micro
e pequenas empresas (MPE)
e de microempreendedores
individuais (MEIs), tornando

Prefeito Joaquim Paranaiba assina termo de adesão
mais acessível os produtos possibilitar o aumento da
da Jucemg e do Sebrae competitividade e promover
Minas. Essa parceria tem o o desenvolvimento sustenintuito efetivar a implementa- tável dos empreendimentos
ção da Rede Nacional para locais no mercado”, avalia.
A forma de atuação da
Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas sala é embasada em três
e Negócios (Redesim), no pilares básicos: orientações
e informações, serviços e
Sul de Minas.
Para o gerente da Re- capacitações. Para a efetigional Sul do Sebrae Minas, vação do projeto é possível
Juliano Cornélio, a Sala contar com apoio de outras
Mineira do Empreendedor entidades parceiras, como
é uma oportunidade de Associações Comerciais,
desenvolvimento para o Câmaras de Dirigentes Lomunicípio. “Um espaço úni- gistas, sindicatos e coopeco no munícipio de contato rativas. Porém, para adotar
do empreendedor, indepen- o nome Sala Mineira do
dentemente de seu porte, Empreendedor, é indispencom poder público, além de sável que a iniciativa seja

concretizada por meio de
um termo de cooperação
técnica que permita um arranjo institucional composto
por três atores essenciais:
a Jucemg, o Sebrae Minas
e as prefeituras, cabendo
a cada parceiro funções
distintas. A Jucemg, dentre
outras responsabilidades,
se encarregará de capacitar
os servidores sobre Registro Empresarial; o Sebrae
Minas cuidará da gestão
das MPEs; enquanto as
prefeituras disponibilizarão
o espaço físico e fornecerão
os recursos humanos.
No Sul de Minas, outros
15 municípios já têm os termos de cooperação técnica
assinados e devem, em breve, abrir as salas. São eles:
Brasópolis, Bueno Brandão,
Cambuí, Campestre, Carmo
do Rio Claro, Caxambu, Conceição dos Ouros, Itajubá,
Machado, Paraguaçu, Pedralva, Pouso Alegre, Santo
Antônio do Amparo, Três Corações e Varginha. Em Boa
Esperança, a Sala Mineira do
Empreendedor foi inaugurada
no dia 25 de agosto.
Fonte: Sebrae-MG

Projeto do Instituto Cultural Maurício de Sousa “Turma da Mônica contra as drogas” - leia e compartilhe - primeira parte
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Passatempo

Cozinhe você também
BAIÃO DE DOIS

Toque você também
Malandragem - Cássia Eller

Honestidade o lema das ferrovias
D. Leopoldina, uma senhora,
que quando eu criança, a cada
mês nos visitava trazendo um
oratório com a imagem d N.S.
do Monte Serrat, a qual por 3
dias permanecia sob adoração
e, posteriormente encaminhada
à outra família; contava minha
mãe que está senhora de 84
anos, procedia à peregrinação
por conta de uma promessa feita
pela mãe em ter conseguido a
graça por ser salva aos 4 anos
de idade, da picada de uma
cobra coral à fazenda onde
vivia em 1872. Enquanto vivesse, em peregrinação levaria o
oratório às casas das famílias
visitadas. Segundo Leopoldina
contava, o oratório considerado
abençoado, fora encontrado sob
escombros no rescaldo de um
incêndio na senzala da fazenda,
provocada por capitães do mato
à captura de escravos. Na peça
sacra, estava entalhado o ano
de 1790.
Numa oportunidade, ainda
jovem, morando em Barra do
Pirai, uma desgraça se abateu
em sua vida, ao ter o seu oratório desaparecido da estação,
quando embarcava à cidade
de Queluz, SP. Comunicado ao
chefe da estação, desolada e
triste, embarcou sem a Santa,
com a promessa da rede em
recuperá-la, pois poderia ter
extraviado à outra localidade.
Dias e meses se passaram,
quando numa manhã foi procurada por um agente da estação,
solicitando a comparecer a gare,
já que haviam indícios da recuperação das peças. Só que para
isso, teria que viajar a Ribeirão
Preto (SP). No que fez naquela
tarde a fim de reconhecê-las.
Finalmente depois do reconhecimento, aliviada e grata à ferrovia e evidente a Santa, pode
retornar a sua cidade, mas sem
antes saber pela polícia como
tudo aconteceu.
O arrumador dos armazéns,

ao deslocar o engradado destinado a importante antiquário
em S. Paulo, viu uma cobra
coral acoitar-se no engradado.
Assustado, procurou verificar
retirando uma ripa, onde fuçando a palha que protegia a peça
de madeira, após removê-la,
depara-se com o ofidio acoitado dentro do oratório atrás da
imagem. Conseguindo retirá-la
a matou. Porém, assustou-se ao
notar que a imagem era de N. S.
de Monte Serrat, o que levou a
lembrar-se do desaparecimento,
das peças de Barra do Pirai, cuja
mensagem fora passada a todos
os ramais férreos da região sudeste. Levado ao conhecimento
da administração, a mesma foi
entregue a polícia, e logo localizada a abençoada proprietária
das artes desaparecidas e ainda
foi agraciada com um PassePermanente a qualquer ferrovia
brasileira. Duplamente feliz, e
agradecida a Santa, cuja missão
de peregrinar em cumprimento
a promessa de sua mãe através
de N. S. do Monte Serrat; pelo
milagre que se concretizou ao
ser salva por uma mortal picada
de uma cobra coral e que pela
segunda vez pondo a serpente
peçonhento à intercessão da milagrosa Santa ao colocar o réptil
para encontrar as peças, Leopoldina não mediu sacrifícios a
continuar ainda mais fervorosa
a sua fé na Santa.
Este oratório,como a imagem, meu pai presente-os a
Curia Metropolitana do Rio de
Janeiro – exposto no Palácio S.
Joaquim – após o passamento
de Leopoldina em 1957. Seu desenlance, só soubemos,porque
o oratório permaneceu por
quinze dias em nossa casa sem
que fosse apanhá-lo e, meu pai
dirigindo-se a Barra do Pirai
e, a muito custo localizou seu
endereço, em cuja casinha fechada, vizinhos deram a notícia
da sua morte.

INGREDIENTES
• 200 g de bacon
• 1 gomo de linguiça
calabresa
• 1 gomo de paio
• 200 g de carne seca
em cubos pequenos
• 2 pimentas dedo-demoça
• salsinha e coentro
a gosto
• manteiga de garrafa
• 300 g queijos coalho
• 3 copos de arroz cozido (parbolizado)
• 1/2 kg de feijão de
corda cozido
• curry e colorau para
temperar

FEIJÃO DE CORDA:
1. Deixe de molho por
1 hora
2. Cozinhe por 25 a
30 minutos escorra e
reserve
3. Refogue a calabresa, o paio, a carne
seca e o bacon na
manteiga de garrafa
4. Depois de dourado
coloque a pimenta, o
coentro e salsinha
5. Despeje o arroz, o
colorau e o curry (cuidado com o curry que
é bem forte)
6. Mexa bem, adicione o feijão e misture
bem

• caldo de bacon

7. Jogue o queijo coalho e desligue

MODO DE PREPARO

8. Tampe para o queijo
derreter e pronto!

ARROZ :
1. Cozinhe o arroz
com caldo de bacon
e reserve

PREPARO 40 MIN
RENDIMENTO 12
PORÇÕES

Sudoku

Ria você também
O Pior Aluno
- Joãozinho, venha
aqui.
- Sim, pai.
- A sua professora
me disse que você é o
aluno mais vagabundo,
relapso, malandro, preguiçoso e bagunceiro
da turma de 20 alunos.
- Podia ser pior, pai.
- Como assim pior?
- A turma podia ter 40
alunos.
Joãozinho Chegando
Tarde
Joãozinho chega atrasado na aula novamente. A professora fala:
- Chegou atrasado de
novo, Joãozinho
Ele responde:
- Mas a senhora disse
que nunca é tarde para
aprender.
Fazendo as Contas
O professor pergunta
para Joãozinho:
- Se eu lhe desse 2
gatos e outros 2 gatos e
outros 2, quantos você
teria?
Joãozinho responde
imediatamente:
- Sete.
- Não, escute atentamente... Se eu lhe
desse dois gatos, e
outros dois gatos e outros dois, quantos você
teria?
- Sete.
- Deixa-me dizer-te de
outra forma: se eu te
der duas maçãs, e mais
duas maçãs e outras
duas, quantas terias?

Tirinhas

- Seis.
- Bom. Agora, se eu
lhe der dois gatos, e
outros dois gatos e outros dois, quantos você
teria?
- Sete!
- Joãozinho, de onde
diabos você consegue
sete?
- Porque eu já tenho
um gato, caramba!
Quanto Teria no
Final?
O professor pergunta
para Joãozinho durante
a aula:
- Se você tem dois reais e pede mais um real
para ele, quantos reais
você teria no final?
Sem nem pensar direito, Joãozinho responde:
- Dois reais.
O professor insatisfeito com a resposta diz:
- Está errado, Joãozinho, você não sabe
contar.
E Joãozinho resmunga:
- Pode até ser, mas eu
conheço meu pai.
Idade do Pai
O professor pergunta
para Joãozinho:
- Joãozinho, qual a
idade do seu pai?
- Ele tem a mesma
idade que eu - responde Joãozinho.
O professor surpreso
questiona a resposta:
- Mas como isso é
possível?
E Joãozinho respon-

de:
- Bem, ele só virou pai
no dia que eu nasci.
Liga o Liquidificador
- Querida, aonde você
está?
- Estou em casa, meu
amor.
- Certeza?
- Sim!
- Então liga o liquidificador
- Rrrrrrrrrrrrr!
No outro dia:
- Querida, aonde você
está?
- Estou em casa, meu
amor.
- Certeza?
- Sim!
- Então liga o liquidificador.
- Rrrrrrrrrrrrr!
No dia seguinte, decide ir mais cedo para
casa:
- Meu filho, onde esta
a mamãe?
- Não sei papai, ela
saiu e levou o liquidificador!
Como Era Antes do
Casamento
A esposa estava lavando a louça, enquanto seu marido tomava
uma cerveja sentado
no sofá. De repente
o marido se vira para
esposa e pergunta:
- Amor, o que você
fazia antes de casar
comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia!

Cantinho da Coquetel
Instruções: O objetivo do
Sudoku é preencher os quadrados
vazios com números entre 1 e 9 de
acordo com as seguintes regras:
Cada número deve aparecer somente uma vez em cada linha.
Cada número deve aparecer somente uma vez em cada coluna.
Cada número deve aparecer somente uma vez em cada quadrante.

Lendas do Bom Rabi
Malba Tahan
A paciência do mestre
Vinde ouvir, todos
vós que temeis a Deus,
e eu vos narrarei quanto de bom o Senhor fez
à minha alma.
Davi
O mestre — prescreve o Talmude — tem
obrigação de repetir
tantas vezes a lição
quantas sejam necessárias para que o discípulo possa compreendê-lo bem.
O Rabi Berida tinha
um discípulo dotado de
limitadíssima inteligência. Para esse jovem,
era o bom rabi obrigado
a repetir quatrocentas
vezes* a lição, pois só
assim conseguia que
ele compreendesse alguma coisa.
Estava, certa vez,
o paciente rabi às voltas com o tal discípulo,
esforçando-se na explicação de certo trecho
da Escritura, quando
recebeu urgente chamado de um amigo.
A sua presença era
exigida numa reunião
em que deviam ser debatidos assuntos que
lhe diziam respeito.
Antes de sair, segundo seu costume,
explicou quatrocentas
vezes a lição ao jovem;
mas este, no fim de
tudo, interrogado, confessou que nada havia
compreendido.
— Meu filho — disse-lhe o mestre, en-

carando-o contristado
—, será possível que,
dessa vez, as minhas
multiplicadas repetições não tenham logrado êxito?
— Senhor! — explicou o discípulo com
voz trêmula. — Quando
percebi que os amigos exigiam a tua presença em outro lugar,
preocupei-me com o
caso e nele fixei meus
pensamentos. A cada
palavra tua, parecia-me
que, por minha causa,
estavas sacrificando
os teus interesses. E,
martelado por essa preocupação, nada pude
perceber de teus ensinamentos.
— Pois bem! — decidiu o sábio, abeirando-se mais do jovem.
— A culpa não é tua;
é minha. Recomeçaremos de novo.
E, antes de sair para
a reunião, reiniciou a
mesma lição e repetiu-a
outras quatrocentas
vezes.
Este episódio, de
alta significação didática, figura no Talmude.
Cf. R. Cansino-Assens,
op. cit., p. 197. Observase uma decidida simpatia dos talmudistas pelo
número quatrocentos.
O número quarenta e
seu múltiplo — quatrocentos — são os mais
citados na literatura
talmúdica.
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A 6° Edição do Degusta Adoção consciente e
proteção animal
foi um sucesso
Grupos voluntários em São Lourenço e

O evento atraiu turistas e moradores para um festival
rico em Culinária e Arte local
O evento trouxe nesse
ano o tema “Nossos Queijos”
e contou com a participação
de 20 estabelecimentos, levando 10 destes para a rua,
com a tenda gastronômica
no calçadão 2, atraindo moradores e turistas.
Além dos pratos especiais o Degusta veio com
a missão de promover a
gastronomia mineira e suas
iguarias, que representam a
identidade de São Lourenço
e região da Mantiqueira. No
espaço que foi destinado ao
Cozinha Show, foram oferecidos ao público workshops,
seminários, e aulas práticas
das receitas do festival pelos
chefes regionais. Além disso,
ouve a ação “ Traga sua Receita”, onde o público pode
se inscrever e apresentar a
sua receita no evento.
Aqueles que quiseram
aprender um pouco mais
sobre a gestão em gastronomia puderam se inscrever no curso “Marketing
Gastronômico Essencial,
ministrado pela Escola Mineira de Marketing, ou de
Food Books: escrita e literatura em gastronomia, ministrado pela jornalista Juliana
Dias (Jornalismo Gastronômico: Comunicação Cultura
Educação) ou se aventurar
nos workshops de harmonização de queijos com cervejas artesanais, cachaça,
azeite, café e vinhos.
O Passaporte Degusta
também esteve presente,
os consumidores receberam um carimbo com pontos acumulados a cada prato do festival saboreado, ao
atingir a meta de consumo
estabelecida pelo festival,
eles foram premiados com
uma cesta com produtos
típicos de nossa região.

Público presente durante o show de Ceumar
Os visitantes também
puderam conferir espetáculos musicais e cênicos como
a apresentação do musical
“ Opera de Sabão”, a orquestra de Violeiros de São
Lourenço, Coral por Amor,
Anderson Bacha e Abrhaan
Noronha que contou com
a participação de Osmar
da Gaita, Mantiqueira Duo,
Luca Esteves, Samuel Rodriguez e Serginho e finalizou com o show da cantora
e compositora Ceumar.
Show da cantora e compositora Ceumar
O evento foi uma realização do São Lourenço
Convention&Visitors Bureau,
com patrocínio da CODEMIG e Estado de Minas
Gerais, Miramar e Raimax,
parcerias institucionais com
Sindicomércio, Instituto Federal Sul de Minas Gerais,
Fecomércio, SESC, SENAC
e SEBRAE, e os apoios da
Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal de São Lourenço, Escadas Produções,
Guub, De Biasi, Águas São
Lourenço, Sítio Lagoa Seca,
Mantiqueira Duo
Malagueta Comunicação

Vila Gastronômica

Anderson Bacha e Abrhaan Noronha

Espetáculo “Café & Teatro”
estreia em São Lourenço
Nova peça da Cia. Baroni de Teatro será
realizada em novembro

O espetáculo “Café &
Teatro”, estreia em novembro em São Lourenço. A
peça, une o teatro, a música e a gastronomia mineira
e promete provocar os
cinco sentidos do público.
O evento possui entrada
gratuita e será realizado
no dia 11 de novembro, às
20h, no Centro de Convenções do Hotel Granada,
localizado na Rua XV de
novembro, 164, no centro
de São Lourenço.

Elenco: Artemis Ribeiro, Helena Ribeiro, Heliza
Diniz, Fernanda Garrido,
Paula Carvalho, Natach
Almeida e Zé Pedro Ba-

O Dia Mundial dos Animais,
comemorado em 4 de outubro, nos lembra a importância
de viver em harmonia com a
natureza, respeitando os animais e, assim, expressando
amor à toda manifestação
de vida em nosso planeta,
como deu testemunho São
Francisco de Assis, que neste dia é homenageado, nos
remetendo ao valor essencial
de nossa humanidade que é
o respeito à vida.
Na região existem diversos
grupos, formais ou não, e
cada vez mais, atuando na
proteção e cuidado com os
animais. Aqui contamos um
pouco sobre alguns desses
trabalhos, observando que
eles têm em comum, as campanhas, a carência de material, o excesso de animais
precisando de ajuda, mas
acima de tudo, muito amor e
dedicação envolvidos.
É importante ressaltar
que o trabalho educativo,
de conscientização, deve
acontecer paralelamente
aos cuidados com a saúde
do animal, pois só assim, a
longo prazo, viabilizamos
uma vida mais justa e feliz
para todos, humanos e
não humanos.
São Lourenço
Há 03 anos o Patrulha
Animal surgiu em São Lourenço, com um grupo pequeno de amigos cuidando dos
animais que viviam nas ruas
da cidade. Atualmente, o
grupo, que é informal e pretende continuar sendo, tem
em torno de 25 voluntários.
O grupo resgata animais feridos e abandonados, os coloca em abrigos provisórios e
busca pessoas que possam
adotá-los. Atualmente 44
cães estão nestes abrigos
temporários.
Em busca de arrecadar
recursos financeiros para ajudar os animais abandonados,
o grupo promoveu um bazar
no período de carnaval. O
resultado foi tão bom que foi
criado um bazar definitivo,
que funciona na Galeria João
Lage, com doações de objetos diversos e com a venda,
conseguem ajudar muitos
cães sem lar.
O Patrulha Animal tem parcerias com diversos veterinários da cidade para castração
e consultas, a preços reduzidos; o grupo avalia a situação
de necessidade e oferece os
serviços necessários a um
custo menor.
Além do bazar, como fonte
de renda para pagamento dos
serviços, o Patrulha Animal
tem carnês, para quem deseja
contribuir mensalmente e os
“cofrinhos” espalhados no comércio local. O grupo também
tem trabalhado no sentido de
fazer com que se cumpra lei
municipal, garantindo cuidados
e proteção aos cavalos da cidade, incluindo os de charrete.
Cambuquira
A Associação Mãos Amigas, é uma entidade sem fins
lucrativos (ONG), fundada

em 02 de novembro de 2013,
que congrega e representa no âmbito da região do
Circuito das Águas – MG e
cidades em torno, no sul de
Minas, as pessoas naturais
preocupadas em combater
a crueldade, o descuido e o
abandono praticados contra
os animais. Tem como principal foco de ação, a castração
a preços reduzidos.
A Ong tem sua sede no
Solar dos Lagos, em São
Lourenço, e um ônibus itinerante, o castramóvel, que
castra cadelas a preços reduzidos, com sede na cidade de Cambuquira. Nos
mutirões que acontecem no
sul de Minas, trabalham em
torno de 20 voluntários, e a
divulgação desse trabalho,
ocorre nas redes sociais e
através dos parceiros em
cada cidade, onde ocorre o
mutirão para castração. No
momento, existe um total de
21 cidades do sul de Minas,
agendadas para receber a

visita do castramóvel; como
são atendidas 2 cidades
por mês, atualmente existe
uma agenda completa para
7 meses.
A ong tem no seu histórico, a realização de mais de
2.500 castrações realizadas
nos últimos 3 anos, onde
foram atendidas 23 cidades
do sul de Minas. E a maior
dificuldade é trabalhar com
poucas reservas financeiras,
e não poder fazer investimentos que melhorariam
ainda mais o trabalho, que
é viável pelas parcerias com
entidades governamentais
e não governamentais, e
algumas poucas doações de
pessoas físicas.
Em novembro a ong iniciará um trabalho de educação
humanitária, no local dos
mutirões, com pequenas
palestras, distribuição de
material impresso e exibição
de vídeos.
Mais informações : contato@maosamigas-mg.org.br

Roda de Mulheres Selvagens
em São Lourenço

O Espetáculo
“Café e Teatro” é um
espetáculo contemporâneo que aborda de forma
dinâmica, cenas de novelas, séries, filmes e peças
consagradas pelo público
com rica e desenvolta
linguagem cênica. Através
da expressão corporal e
da interpretação, o elenco
aborda temas que buscam
propor o aperfeiçoamento
de nossa conduta social
e, posteriormente, um
exame de consciência
reflexivo a respeito da forma que nos posicionamos
em diversas situações
cotidianas.

região acolhem animais abandonados

roni
Direção, produção e
roteiro: Zé Pedro Baroni
Estilista: Fernanda
Bacha
Músico: Lucas Firmino
Fotógrafo: Pedro
Henrique
A companhia teatral
atua de forma independente na cidade e está
aberta para acolher também apoiadores e patrocinadores. Para mais informações acesse a página
oficial da Cia. no facebook
(/ciabaronideteatro), ou
entre em contato pelos telefones: (35) 99155-7792 /
(35) 99828-2000

Para aquelas que desfrutaram dessa linda obra,
a vontade de trocar, de
compartilhar é pulsante.
Mas muitas não conseguem passar das primeiras
páginas, acham complexo,
confuso e se cansam.
Nossa roda de mulheres selvagens começou
no Rio de Janeiro, lotamos
algumas turmas e agora
estamos chegando em São
Lourenço, com o intuito de
dissecar e estudar o lirvro,
começando pela tão complicada introdução, que faz
com que muitas desistam.
Não há pré-requisito
para participar, quem já leu e
releu, quem nunca nem pegou no livro, quem desistiu
no meio. Vamos nos reunir
em círculo, e ler juntas, trocar vivêncais, experiências
e interpretações.
Um círculo de mulheres
compartilhando é poderoso,
invoca nossa ancestralidade, nos aproxima da nossa
mulher selvagem, é acolhedor, é transformador!
Trabalhamos com contribuição solidária. A contribuição solidária existe a
partir da crença na abundância, acreditamos na
consciência de cada uma,
para que o evento exista há
um investimento de tempo e
energia grande, estou indo
do Rio de Janeiro até São

Lourenço, para que mais
e mais mulheres possam
vivenciar essa experiência
linda, há custos para que
essa locomoção aconteça,
há também custos com a
impressão de material de
leitura, além de uso do espaço do Dharma Yoga, que
reservou deixou de receber
outras atividades para acolher nossa roda.
Então confiamos que
cada uma contribuirá com
o suficiente, dentro de suas
possibilidades, para que o

evento não apenas aconteça, como se expanda
e mais e mais mulheres,
possam ter acesso a esses
conhecimentos e esse acolhimento tão importante.
A roda será realizada no
próximo dia 28, às 14h, no
espaço Dharma Yoga, no
centro de São Lourenço.
Contribuição solidária:
50 reais.
Contribuição consciente: 80 reais.
Contribuição abundante: 120 reais.

acesse notíciais de são lourenço em nosso portal: www.correiodopapagaio.com.br/saolourenço

