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São Lourenço 
recebe Festival 

Independente de 
Artes Cênicas

Campanha Nacional 
Novembro Azul

Nos próximos dias 09, 10 
e 11 de novembro São Lou-
renço irá receber o Festival 
de Artes Cênicas. Ao todo 
o evento irá trazer  para o 
município 09 espetáculos 
teatrais de companhias do 
Sul de Minas e um show de 
música popular. 

As atrações serão gra-
tuitas e o enriquecimento 
cultural garantido para todos 
que puderem prestigiar.  O 
evento será realizado no 
Centro de Convenções do 
Hotel Granada, no centro de 
São Lourenço. 

Ao todo o festival conta 
com cerca de 70 profissio-
nais envolvidos, direta e 
indiretamente, com o pro-
pósito único de compartilhar 
experiências culturais com 
artistas e, principalmente, 
com o público.  

Nos próximos dias 
09, 10 e 11 de no-
vembro São Lourenço 
irá receber o Festival 
de Artes Cênicas. Ao 
todo o evento irá trazer  
para o município 09 
espetáculos teatrais de 
companhias do Sul de 
Minas e um show de 
música popular. 

As atrações serão 
gratuitas e o enrique-
cimento cultural ga-
rantido para todos que 
puderem prestigiar.  O 
evento será realizado 
no Centro de Conven-
ções do Hotel Grana-
da, no centro de São 
Lourenço. 

Ao todo o festival 

conta com cerca de 
70 profissionais envol-
vidos, direta e indire-
tamente, com o pro-
pósito único de com-
partilhar experiências 
culturais com artistas 
e, principalmente, com 
o público.  

Elaborado pelo ator, 
diretor e produtor, Zé 
Pedro Baroni, o pro-
jeto busca valorizar o 
trabalho dos artistas 
da região, oferecendo 
à todos a oportunida-
de de divulgação do 
trabalho desenvolvido 
além de proporcionar 
ao público momentos 
únicos de contempla-
ção da arte. 

O mês mudou e a cor também, mas a luta
contra o câncer continua

chamadas
“Nossa Gente, Nosso Orgulho” 
Miguel Arcanjo Gorgulho

 página 03 
7ª travessia do ICMBio no 
Parque Nacional do Itatiaia
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Escola de Música Caxambuense 

e ACA em novo local
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Banda Dino comemora 7 anos
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Dia Nacional de Coleta de 
Alimentos em São Lourenço
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Congresso Estadual de enfrentamento 
a violência contra a mulher

Novembro Azul é o mês 
dedicado à saúde do homem. 
Embora com especial ênfase 
para a prevenção ao câncer 
de próstata, esse mês com-
preende todas as doenças 
que atingem os homens, tais 
como a depressão masculina 
e o câncer nos testículos.

Surgiu com um movimen-
to internacional criado para 
arrecadar fundos para serem 
utilizados no financiamento 
de projetos que se destinam à 
saúde do homem. A escolha do 
mês se une ao fato de que no 
dia 17 de novembro comemora-
se o Dia Mundial de Combate 
ao Câncer de Próstata.

O que surgiu como uma 
campanha foi alargado para 
um mês, que tem como  obje-
tivo conscientizar e encorajar 
os homens para a consulta 
médica, para a realização 
de exames regulares, do   página 03

Elaborado pelo ator, dire-
tor e produtor, Zé Pedro Ba-
roni, o projeto busca valorizar 
o trabalho dos artistas da 

região, oferecendo à todos a 
oportunidade de divulgação 
do trabalho desenvolvido 
além de proporcionar ao 

público momentos únicos de 
contemplação da arte.

Primeira edição do evento será realizado
no município Itanhandu

auto-exame e tratamento, 
especialmente do câncer da 
próstata, um dos tipos que 
mais mata homens.

 Ao longo desse mês, as 
ações incluem a realização 

de palestras, distribuição 
de panfletos, eventos para 
angariação de fundos, bem 
como a iluminação de mo-
numentos, tais como o Cristo 
Redentor, o palácio do Con-

gresso Nacional e o Monu-
mento às Bandeiras, entre 
tantos outros. No Brasil, os 
símbolos da campanha são 
o bigode e a cor azul.

Iniciativa traz peças teatrais gratuitas 
de artistas Sul Mineiros
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aJardim Recreio - Ca-
xambu - R$ 110.000,00 
- Cód. 853 - Lote de 300 
m² em localização privile-
giada. Bairro alto padrão 
com escola particular.

aCaxambu Velho - Ca-
xambu - R$ 180.000,00 
- Cód. 852 - Casa de es-
quina com perfil comer-
cial. 2 quartos, sala, ba-
nheiro social, cozinha, 
quintal e garagem.

aCentro - Caxambu - 
R$ 170.000,00 - Cód. 
851 - Casa no Centro 
com 2 quartos, 2 salas, 
2 varandas, banheiro 
social, cozinha, lavan-
deria, quintal e porão.

aFederal - Caxambu 
- R$ 750.000,00 - Cód. 
846 - 2 casas em um 
mesmo terreno de 1.400 
m² perto do centro. - 
Casa 1: sala, dois quar-
tos, copa e cozinha, 
varanda e banheiro. 
- Casa 2: duas salas, 

quatro quartos, dois ba-
nheiros, copa/cozinha, va-
randa, DCE e garagem.

aVale Das Colinas - Ca-
xambu - R$ 520.000,00 
- Cód. 845 - Casa mobi-
liada com amplo jardim, 
garagem para até 5 car-
ros, 2 suítes, sala com 
3 ambientes, sendo uma 
que pode ser fechada e 
transformada em quar-
to. Cozinha americana, 
despensa, lavanderia, 
churrasqueira, ducha e 
banheiro externo.

aCentro - Caxambu - R$ 
400.000,00 - Cód. 840 - Pon-

to comercial em esquina 
movimentada com 66 m². 
Excelente localização no 
centro de Caxambu.

aVista Alegre - Ca-
xambu - R$ 210.000,00 
- Cód. 837 - Dois lotes 
com 372 m² cada um 
(um ao lado do outro). 
Total: 744 m². - Preço 
para venda de um lote 
avulso: R$ 120.000,00

aCidade Jardim - Ba-
ependi - R$ 120.000,00 
- Cód. 836 - Lote de 
305,52 m² próximo ao 
portal de Baependi. Perfil 
comercial e residencial.

Vaga de Mecânico
Precisa-se de mecânico com experiência em  ve-
ículos leves e pesados, para trabalhar na cidade 
de São Vicente de Minas. Ligar para 35 - 9.9761-
6635. Falar com Amando

Prefeitura Municipal de Andrelândia

*Por Antonio
Marcos Jacinto

Há muitos estudos rela-
cionados a descobrir como 
a mente humana funciona. 
Há também muitas pesqui-
sas, descobertas e incerte-
zas. E isso não é novidade. 
Desde criança o aprendiza-
do de nossa mente é inin-
terrupto, sempre evoluindo, 
conhecendo e descobrindo. 
Não somente recebendo e 
armazenando informações 
do mundo que as envolve, 
mas também transmitindo 
sinais que, na maioria das 
vezes, são muito difíceis ou 
até mesmo imperceptíveis 
de serem decifrados.

Será que alguns desses 
sinais poderiam indicar 
comportamentos futuros 
que venham a influenciar 
na vida das crianças? Será 
que a tecnologia, mais es-
pecificamente, a inteligên-
cia artificial, poderia auxiliar 
na descoberta e interpreta-
ção de padrões de compor-
tamento das crianças que 
indiquem alguma medida 
preventiva a ser adotada? 
Padrões de comportamen-
to poderiam indicar algum 
tipo de distúrbio ou até 
mesmo síndromes que 
ainda não estão perceptí-
veis aos especialistas? O 
cruzamento de informações 
relacionadas a pessoas 
poderia colaborar com essa 
descoberta?

Se considerarmos que 
as crianças passam um 
bom tempo de suas vidas 
em sala de aula, muitos 
sinais são enviados no 
dia a dia, que, se forem 
coletados e armazena-
dos, poderão compor uma 
base de conhecimento que 
poderá ser utilizada para 
mapeamento desse seu 
comportamento. Alguns 
desses já foram mapeados 
anteriormente, porém algu-
mas combinações de da-
dos, ainda não mapeados 
ou descobertos por espe-
cialistas, poderiam indicar 
a probabilidade de a crian-
ça vir a desenvolver algo 
que no futuro influencie 
sua vida negativamente. É 
nesse segmento que o uso 
da tecnologia, por meio da 
inteligência artificial, pode-
ria apoiar os especialistas 
para diagnosticar algo que 
não é visível a “olho nu”, ou 
que a criança não dê sinais 
de possuir ainda.

O professor na sala de 
aula, notando algum tipo 
de comportamento fora 
do padrão de determinada 
criança, se comparada às 
demais, poderia coletar 
informações a respeito para 
alimentar uma base de 
dados. Somente a coleta 
desses dados na escola 
pode não ser suficiente, por 
isso o papel e participação 
dos pais é de fundamental 
importância, pois em casa a 
criança também pode vir a 
demonstrar algum compor-
tamento anormal, então a 
parceria entre a família da 
criança e a escola teria que 
ser estreita.

Com as informações 
coletadas na escola e na 
casa da criança, o uso de 
algoritmos de inteligência 
artificial poderia ser apli-

cado para processá-las e 
realizar o cruzamento nos 
dados, de forma que com-
portamentos anteriores já 
mapeados e confirmados e 
outros que não foram ainda 
poderiam indicar a probabi-
lidade da criança também 
desenvolvê-la.

De posse dessas infor-
mações, um especialista 
poderia ter evidências para 
um melhor diagnóstico de 
possíveis distúrbios que 
a criança poderá desen-
volver e que não tenha 
demonstrado sinais ainda, 
indicando algum apoio pro-
fissional para melhorar sua 
qualidade de vida e de sua 
família e aprofundando em 
exames e monitoramentos 
a respeito da criança.

A inteligência das coi-
sas é algo que chegou para 
ficar e, assim como suas 
aplicações, é de extrema 
importância para a evolu-
ção natural da humanidade. 
A inteligência em inter-
pretação comportamental 
aplicada a crianças para 
identificação de distúrbios 
que talvez possam ser iden-
tificados ainda no início ou 
mesmo sem indícios que a 
criança demonstre pode-
riam oferecer uma qualida-
de de vida que talvez não 
venha a ter.

O aprendizado de má-
quina hoje é uma realidade, 
mas não para substituir 
um especialista. O ideal 
seria unir esforços para 
evoluirmos e melhorarmos 
a qualidade de vida que é o 
princípio básico que possuí-
mos. Se houver apenas um 
caso proativo que venha a 
ajudar uma criança, já terá 
valido a pena essa união.

Nem todas as famí-
lias possuem facilidade 
ou condições de acesso a 
acompanhamento médico 
especialista e muitas vezes 
seus filhos demonstram 
sinais que não são inter-
pretados em seu convívio 
familiar. A disponibilização 
da tecnologia para uso da 
população menos privile-
giada poderia amenizar 
grande parte dos proble-
mas das crianças e suas 
famílias e, onde poderia ser 
melhor utilizada senão em 
escolas públicas?

O apoio da tecnologia 
para descoberta de algo 
que não tenha sido conhe-
cido tem que ser valorizado 
e explorado, que não fique 
somente em laboratórios 
ou em setores específicos 
e privilegiados, mas sim 
disponível para toda popu-
lação que não tem condição 
de acesso a esse tipo de 
ação e são as que mais 
padecem desse segmento. 
O quanto estamos longe 
dessa realidade? Particu-
larmente, acredito que mais 
próximos de alcançá-la do 
que do ponto de partida.

*Antonio Marcos Ja-
cinto é coordenador de 
projetos no Instituto das 
Cidades Inteligentes (ICI). 
Formado em tecnologia 
em processamento de da-
dos, com pós-graduação 
em banco de dados. Está 
na área de informática há 
mais de 20 anos, sendo 
também instrutor oficial 
Oracle Database.

*Lawrence Estivalet 
de Mello

O caso da cura gay 
(ou “reorientação sexu-
al”) deve ser analisado à 
luz da liberdade prevista 
na Constituição Federal 
(CF/88) e na jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal 
Federal (STF). De forma 
clássica, atribui-se a for-
mulação jurídica do direito 
à liberdade à Declaração 
dos Direitos do Homem 
e do Cidadão (1789): “A 
liberdade consiste em 
poder fazer tudo que não 
prejudica ao outro” (art. 
4º). Trata-se da compre-
ensão de que cada um 
pode, “prima facie”, fazer 
ou deixar de fazer o que 
quiser. “Prima facie”, no 
entanto, significa “caso 
nenhuma restrição ocor-
ra”. Não é o caso da li-
berdade científica (CF/88, 
art. 5º, IX) ou da liberdade 
profissional (CF/88, art. 
5º, XIII).

A liberdade profissio-
nal informa que é livre o 
exercício de todo trabalho, 
desde que “atendidas as 
qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”. 
Isto é, existe uma reserva 
legal qualificada para o 
exercício da profissão, não 
sendo possível a qualquer 
pessoa realizar qualquer 
ofício, como quiser, sob 
risco de fraude e ilicitude.

A liberdade científica, 
por outro lado, só existe 
quando o pesquisador 
exercer ciência, e não 
culto ou fé, sem que nesse 
exercício de ciência seja 
realizada discriminação 
atentatória a direitos fun-
damentais (CF, art. 5º, 
XLI). É por isso que o 
Supremo negou liberdade 
a S. Ellwanger, quando o 
autor editou livro racista, 
eis que discriminação e li-
berdade jamais caminham 
juntas (STF, HC n. 82424). 
Em exame dos fundamen-
tos da decisão referente à 
cura gay - que permite a 
psicólogos a realização de 
estudos e atendimentos 
para “(re)orientação sexu-
al” -, sublinham-se equívo-
cos em três aspectos:

1. A liberdade cientí-
fica não permite estudos 
preconceituosos, discrimi-
natórios e anticientíficos, 

como é o caso de qual-
quer pesquisa que busque 
“(re)orientação sexual”, 
conforme compreensão 
da Organização Mundial 
da Saúde (1990), no mes-
mo sentido da leitura de 
Freud sobre a homosse-
xualidade (1935);

2. A liberdade profis-
sional não permite tra-
tamentos contrários à 
lei e a restrições ético 
profissionais, o que torna 
obrigatória a observância 
da Resolução n. 01/2017 
do Conselho Federal de 
Psicologia, que proíbe 
qualquer ação que fa-
voreça a patologização 
de comportamentos ou 
práticas homoeróticas 
(art. 3º);

3 .  A s  l i b e r d a d e s 
profissional e científica 
são limitadas por outros 
direitos fundamentais, 
como o direito à liberda-
de sexual, no qual estão 
inclusas a intimidade 
sexual e a privacidade 
sexual (STF, ADPF n. 
132, julgada por unani-
midade). Ou seja, todo 
ataque à vida privada 
sexual é uma violação a 
direito fundamental (CF, 
art. 5º, X). Atendimentos 
psicológicos que reali-
zem tal ilicitude são, em 
verdade, tortura psicoló-
gica e violência inadmis-
sível e repudiável.

Seria possível, ainda, 
realizar considerações 
sobre a impropriedade 
formal da decisão, uma 
vez há absoluta imperti-
nência na utilização da 
ação popular para tutelar 
a pretensão dos auto-
res. Todavia, para além 
desta questão técnica, 
é possível e necessário 
concluir que a decisão é 
discriminatória, anticien-
tífica, incompatível com 
o direito à liberdade e, 
portanto, inconstitucional. 
Violar a vida privada para 
propor tratamento falso 
e estelionatário é ilegal, 
fraudulento e deve ser 
repudiado por todos que 
levam o direito a sério.

*Lawrence Estivalet 
de Mello é professor do 
curso de Direito da Univer-
sidade Positivo, bacharel 
em Direito e em Filosofia, 
Mestre e Doutorando em 
Direito pela UFPR.

Tecnologia no 
comportamento 

estudantil
Levar a sério o 

direito à liberdade é 
incompatível com a 

“cura gay”

*Leila Teresinha Maranho

Estima-se que o planeta 
Terra tem, aproximadamen-
te, 4 bilhões de anos. Duran-
te esse período, ele passou 
por diferentes transforma-
ções que foram divididas em 
eras geológicas. Essas eras 
correspondem a grandes in-
tervalos de tempo que foram 
divididos ainda, em períodos. 
Evidências demonstram que, 
durante todos esses perío-
dos, aconteceu extinção em 
massa, isto é, o decréscimo 
da biodiversidade devido à 
extinção de vários grupos 
de seres vivos ao mesmo 
tempo. As causas dessas 
extinções podem variar, po-
rém, são fortes as evidências 
que indicam que elas não 
sejam resultado de um fato 
isolado, mas da combinação 
de vários fenômenos. Entre 
os principais acontecimentos 
podem ser citados choques 
de asteroides, erupções 
vulcânicas, alterações climá-
ticas, entre outros.

A história do clima da 
Terra nos mostra que as 
eras do gelo vêm e vão e são 
causadas por mecanismos 
naturais que a humanidade é 
incapaz de controlar. E que, 
ao longo da história, a extin-
ção de espécies e mudanças 
climáticas são comuns. A 
raiz de muitos problemas 
ambientais, se não todos, 
nos coloca diante do proble-

ma “o tamanho da população 
humana”. Erroneamente, 
se diz que a população glo-
bal tem crescido exponen-
cialmente. No entanto, em 
uma população que cresce 
exponencialmente, a taxa 
de aumento por indivíduo 
é constante. Mas a popula-
ção humana cresce a uma 
taxa em aceleração. Mais 
pessoas significa o aumento 
por demanda de energia e 
maior consumo de recursos 
não renováveis, como com-
bustíveis fósseis, petróleo, 
carvão e gás natural. Esses 
combustíveis se originaram 
a partir de restos de seres 
vivos que foram se deposi-
tando ao longo de milhões 
de anos em camadas muito 
profundas da crosta terrestre 
e transformados pela ação 
da temperatura e pressão e, 
em curto prazo de tempo, o 
homem explora e os queima, 
liberando para a atmosfera 
grandes quantidades de car-
bono, quantidades estas que 
foram acumuladas há cerca 
de 65 milhões de anos.

Sem dúvida nenhuma, o 
uso de combustíveis fósseis 
tem fornecido energia para 
transformar grande parte do 
nosso planeta por meio do 
desenvolvimento industrial, 
da agricultura intensiva e 
da urbanização. Entretanto, 
é evidente a interferência 
das ações humanas sobre 
uma diversidade de proble-

mas ambientais, entre eles, 
as mudanças climáticas. A 
compreensão das mudanças 
climáticas envolve muitos 
fatos, a evidência é bastante 
clara a partir de observações 
e análises, mas os fatos não 
são suficientes. O papel 
dos cientistas é apresentar 
os fatos, as perspectivas e 
as consequências, mas a 
decisão sobre o que fazer 
com eles envolve todos. As-
sim, os valores, a equidade 
entre nações e gerações, 
os interesses, o princípio 
da precaução, a ideologia e 
muitos outros fatores entram 
em jogo para decidir se não 
devemos fazer nada e sofrer 
as consequências, ou se 
devemos agir. O fato é que 
a mudança climática é um 
problema global com graves 
implicações: ambiental, so-
cial, econômica, política - e 
representa um dos principais 
desafios que a humanidade 
se depara nos dias atuais e, 
certamente, enfrentará em 
um futuro não muito distante. 
Os cientistas têm dois desafios 
urgentes: avançar no conheci-
mento científico e envolvê-lo 
integralmente nas políticas 
locais, nacionais e globais.

 *Leila Teresinha Mara-
nho, bióloga, doutora em 
Engenharia Florestal, é co-
ordenadora do Mestrado 
Profissional em Biotecnologia 
Industrial da Universidade 
Positivo (UP). 

A interferência humana nas 
mudanças climáticas

CONTRATO Nº 193/2017
PROCESSO: 106/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

037/2017
CONTRATANTE: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE ANDRE-
LÂNDIA/MG

CONTRATADO: IGARAPÉ 
DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA 
E COMERCIAL LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
TRATOR

VALOR: R$ 89.770,00
DATA: 09/06/2017
VIGÊNCIA: 2 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 194/2017

PROCESSO: 101/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 033/2017

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

CONTRATADO: EMIGE MA-
TERIAIS ODONTOLÓGICOS 
LTDA

OBJETO:  MATERIA IS 
ODONTOLÓGICOS

VALOR: R$ 1.597,57
DATA: 12/06/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 195/2017

PROCESSO: 101/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 033/2017

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

CONTRATADO: DIPROM 
FARMA DIST. DE PROD. 
ODONTOLÓGICOS E MATE-
RIAIS LTDA

OBJETO:  MATERIA IS 
ODONTOLÓGICOS

VALOR: R$ 11.863,35
DATA: 12/06/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 196/2017

PROCESSO: 101/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 033/2017

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

CONTRATADO: DENTAL 
SÃO CRISTÓVÃO LTDA EPP

OBJETO:  PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS

VALOR: R$ 6.215,80
DATA: 12/06/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 197/2017

PROCESSO: 105/2017
PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 036/2017

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

CONTRATADO: ALFAGAS 
LTDA

OBJETO: OXIGÊNIO ME-
DICINAL

VALOR: R$ 124.800,00
DATA: 08/06/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES

Processo n° 193/2017 - Cre-
denciamento n° 024/2017
AVISO: O presente Cha-

mamento Público tem por 
objetivo o credenciamento 
de profissionais da área de 
saúde (pessoas físicas ou 

Jurídicas) para atendimento 
suplementar/complementar na 
forma de consultas médicas e 
procedimentos hospitalares e 
ambulatoriais. Data para Cre-
denciamento a partir da data de 
sua publicação até 04/12/2017. 
Informações: licitacao3@an-
drelandia.mg.gov.br ou (35) 
3325-1432.Andrelândia-MG, 
03/11/2017.

Por Gerson Mineo
 Sakaguti

A instabilidade política do 
Brasil ainda gera desconforto 
por parte dos investidores. 
Embora a bolsa de valores, 
apresente alta de 4% em 
setembro, muitos preferem 
uma aplicação de baixo risco 
e alta rentabilidade.

Neste cenário, os FIDCs 
(Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios) têm con-
quistado cada vez mais espa-
ço no mercado brasileiro. 

Somente no primeiro 
semestre de 2017, este in-
vestimento registrou alta de 
38,3%, de acordo com dados 
divulgados pela ANBIMA 
(Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais). De 
janeiro a junho deste ano, as 

aplicações nesta categoria 
alcançaram R$ 2,2 bilhões.

Também conhecido como 
Fundo de Recebíveis, o FIDC 
é um condomínio de inves-
tidores, que reúnem seus 
recursos em forma de fundo 
para “comprar” recebíveis 
de empresários. Estes, por 
sua vez, recebem de forma 
imediata o valor das vendas 
a prazo, convertidas em 
duplicatas. 

Desta maneira, o fundo 
promove vantagem para 
ambos, uma vez que o em-
presário conseguirá contar 
rapidamente com um capi-
tal de giro, que poderá ser 
reinvestido em seu próprio 
negócio e o investidor terá 
uma aplicação segura e com 
retornos acima do CDI.

De fato, existem várias 
maneiras de se conquistar 

rentabilidade durante a in-
consistência verificada no 
país, contudo, de maneira 
ímpar, os FIDCs se destacam 
por seu retorno estável.

Em outros tipos de in-
vestimentos é muito difícil 
estimar quais ativos serão 
lucrativos a médio prazo 
por conta da volatilidade 
que o cenário macro pode 
ocasionar. 

Vale lembrar que é sem-
pre importante avaliar quais 
FIDCs possuem bom históri-
co de rentabilidade, credibi-
lidade e renomada adminis-
tração de recursos.

No final das contas, tais 
fatores serão o diferencial 
para um investimento bem-
sucedido.

* Gerson Mineo Sakaguti 
é Diretor de Captação e Câm-
bio da SRM.

Procura por FIDCs aumenta 
38% e ganha confiança do 

investidor no Brasil
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No Brasil, doença é uma das principais causas de 
mortes entre os homens

O Parque é o único no planeta que trata os resíduos 
de fezes dos cães

Novembro Azul alerta 
homens para prevenção 
do câncer de próstata

Projeto no Sul de Minas 
acolhe mais de 400 cães

Depois de o mês de 
outubro ser marcado pela 
campanha de mobilização 
para prevenção do câncer 
de mama, conhecida como 
Outubro Rosa, agora é a 
vez dos homens. O mês de 
novembro é internacional-
mente dedicado às ações 
relacionadas ao câncer de 
próstata e à saúde do ho-
mem. O mês foi escolhido, 
pois no dia 17 é o Dia Mun-
dial de Combate ao Câncer 
de Próstata.

O câncer de próstata é 
o sexto tipo mais comum 
no mundo e o de maior 
incidência nos homens. As 
taxas da manifestação da 
doença são cerca de seis 
vezes maiores nos países 
desenvolvidos.

Cerca de três quar-
tos dos casos no mundo 
ocorrem em homens com 
mais de 65 anos. Quando 
diagnosticado e tratado 
no início, tem os riscos de 
mortalidade reduzidos. No 
Brasil, é a quarta causa 
de morte por câncer e cor-
responde a 6% do total de 
óbitos por este grupo.

A próstata é uma glân-
dula que só o homem pos-
sui, localizada na parte 
baixa do abdômen. Situa-
se logo abaixo da bexiga e 
à frente do reto. A próstata 
envolve a porção inicial 
da uretra, tubo pelo qual 
a urina armazenada na 
bexiga é eliminada. Ela 
produz cerca de 70% do 
sêmen, e representa um 
papel  fundamental  na 
fertilidade masculina.

Uma dieta rica em fru-
tas, verduras, legumes, 
grãos e cereais integrais e 
com menos gordura, prin-
cipalmente as de origem 
animal, ajuda a diminuir o 
risco do câncer. Especia-
listas recomendam pelo 
menos 30 minutos diários 
de atividade física, manter 
o peso adequado à altura, 

Por anos a Sociedade 
Lavrense de Proteção aos 
Animais/SLPA, em parceria 
com a prefeitura de Lavras, 
acolheu cerca de 300 cães 
em uma área alugada às 
margens da BR 265. Os 
animais encontravam-se 
em condições extremamen-
te precárias de alojamento, 
saúde e bem estar, e seu 
número extrapolara a ca-
pacidade local. Em 2010, 
o proprietário do terreno 
solicitou sua devolução e 
um grupo de voluntários, 
impulsionados por uma 
solicitação do filósofo José 
Trigueirinho Netto, se uniu à 
SLPA e assumiu o serviço.

Assim, o Parque Fran-
cisco de Assis foi criado 
oficialmente, no dia 21 de 
junho de 2010, quando 
a Prefeitura Municipal de 
Lavras cedeu por 30 anos 
um local de funcionamento, 
através de um Contrato de 
Concessão de Direito Real 
de Uso; no local, funcionava 
o matadouro municipal de 
bovinos e suínos. Toda a 

diminuir o consumo de ál-
cool e não fumar.

Homens a partir dos 
50 anos devem procurar 
um posto de saúde para 
realizar exames de rotina. 
Os sintomas mais comuns 
do tumor são a dificulda-
de de urinar, frequência 
urinária alterada ou di-
minuição da força do jato 
da urina, dentre outros. 
Quem tem histórico fami-
liar da doença deve avisar 
o médico, que indicará os 
exames necessários.

Exames
O toque retal é o tes-

te mais utilizado e eficaz 
quando aliado ao exame 
de sangue PSA (antígeno 
prostático específico, na 
sigla em inglês), que pode 
identificar o aumento de 
uma proteína produzida 
pela próstata, o que seria 
um indício da doença. Para 
um diagnóstico final, é ne-
cessário analisar parte do 

tecido da glândula, obtida 
pela biópsia da próstata.

A Sociedade Brasileira 
de Urologia recomenda que 
todos os homens com 45 
anos de idade ou mais façam 
um exame de próstata anu-
almente, o que compreende 
o toque retal feito e o PSA. 
Segundo especialistas, o 
toque retal é considerado 
indispensável e não pode 
ser substituído pelo exame 
de sangue ou por qualquer 
outro exame, como o ultras-
som, por exemplo.

Tratamento
Caso a doença seja 

comprovada, o médico 
pode indicar radioterapia, 
cirurgia ou até tratamento 
hormonal. Para doença 
metastática, quando o tu-
mor original já se espalhou 
para outras partes do corpo, 
o tratamento escolhido é a 
terapia hormonal.

A escolha do tratamento 
mais adequado deve ser 

sua estrutura física foi re-
formulada e adaptada para 
receber os cães e é o único 
no planeta que trata os re-
síduos de fezes dos cães, 
com trabalho técnico da 
Estação de Tratamento de 
Esgoto da UFLA - Universi-

dade Federal de Lavras.
Em 30 de agosto de 

2010, teve início a constru-
ção e reforma de galpões 
com baias, que possuem 
um solário e uma parte 
coberta. Para cuidar dos 
cães, foi reformado um 

individualizada e definida 
após médico e paciente 
discutirem os riscos e be-
nefícios de cada um.

Rede pública
A Política Nacional de 

Atenção Oncológica garan-
te o atendimento integral a 
todos aqueles diagnostica-
dos com câncer, por meio 
das Unidades de Assistên-
cia de Alta Complexidade 
em Oncologia (Unacon) e 
dos Centros de Assistência 
de Alta Complexidade em 
Oncologia (Cacon).

Todos os estados bra-
sileiros têm pelo menos 
um hospital habilitado em 
oncologia, onde o pacien-
te de câncer encontrará 
desde um exame até ci-
rurgias mais complexas. 
Mas para ser atendido 
nessas unidades e cen-
tros é necessário ter um 
diagnóstico já confirmado 
de câncer por laudo de 
biópsia ou punção.

galpão, que passou a se 
chamar Casa de Cura com: 
duas enfermarias para 
portadores de doenças 
infecto contagiosas e uma 
enfermaria para cães em 
pós-operatório, sala cirúr-
gica, ambulatório, sala de 
expurgo, farmácia, depósi-
to de ração, almoxarifado, 
cozinha dos animais, sala 
de banho e tosa, lavande-
ria, rouparia, banheiros e 
refeitório para voluntários 
e funcionários.

No dia 30 de janeiro de 
2011, os cães do antigo 
canil, começaram a ser 
transferidos para o Parque 
Francisco de Assis. Hoje 
a capacidade dos recintos 
encontra-se extrapolada 
pelo excesso de cães, 
em torno de 450, que são 
cuidados com muito amor 
e estão à disposição para 
adoção. O projeto se ins-
pirou no Abrigo Picolina: 
canil modelo membro da 
WSPA (World Society of 
Animal Protection), em 
Avaré – SP.

Lulli Chiaro grava o Cartão de Visita
Fotos: Karina Lajusticia

Nascido em uma famí-
lia de artistas, Lulli Chiaro 
já se fazia notar a sua na-
tural vocação para a músi-
ca, aos 7 anos de idade e 
sem jamais ter estudado, 
surpreendeu a todos ao 
tocar no acordeão de um 
certo vizinho, a canção 
preferida de sua mãe. 
Este vizinho desde então, 
tornou-se um seu querido 
incentivador. Seu nome... 
Adoniran Barbosa. Aos 16 
anos compôs uma marchi-
nha, Jardim de Infância, 
que foi gravada por Ronnie 
Von e ocupou os primeiros 
lugares nas paradas de 
sucesso da época. 

Com várias compo-

sições como temas de 
novelas, Lulli conta sobre 
a emoção de ouvir suas 
canções na voz de intér-
pretes como Rosemary, 
por exemplo.

“- Aliás, tenho que de-
clarar aqui, em alto e bom 
som, eu fico mais feliz 
ouvindo minhas músicas 
na voz de outros amigos 
cantores do que na minha 
própria voz”.

A canção Anos Soli-
dões, trilha de abertura de 
Escrava Mãe, que recen-
temente recebeu o prêmio 
Seoul Internacional Drama 
Awards como a melhor no-
vela de 2016, foi composta 
e produzida por Lulli, espe-

cialmente para a trama.
“Fiquei muito honrado 

em ter minha canção como 
trilha de abertura dessa in-
crível história que Escrava 
Mãe retratou, confesso que 
sentirei saudades. Agrade-
ço a Record TV por essa 
oportunidade em minha 
carreira”, finalizou Lulli.

O Cartão de Visita vai 
ao ar aos sábados, às 23h, 
com reprise aos domingos, 
às 8h e nas madrugadas 
de quinta para sexta-feira 
à 01h15. A Record News é 
sintonizada pelos canais: 
55 Vivo TV, 78 Net, 32 
Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 
134 GVT, além do 42 na 
TV aberta. 

O Departamento Nacional 
de Trânsito (DENATRAN) 
do Ministério das Cidades, 
por meio da Resolução do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (CONTRAN) 704/2017, 
padroniza e regulamenta a 
sinalização semafórica sonora 
para o deficiente visual. O ob-
jetivo da norma é estabelecer 
um padrão de sinal que seja 
comum a todo o país, unifor-
mizando não só os sinais so-
noros, visuais e vibratórios do 
equipamento, como também 
o modo de utilização desse 
dispositivo. A resolução será 

obrigatória a partir de 01 de 
janeiro de 2020.

“Essa Resolução parte 
da necessidade de conferir 
maior segurança à travessia 
desse tipo de pedestre, bem 
como em consideração à 
Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) e contou com a 
colaboração de diversos ato-
res da sociedade civil organi-
zada, inclusive do Conselho 
Nacional da Pessoa com 
Deficiência (CONADE)”, ex-
plicou o diretor do Denatran, 

Elmer Vicenzi. 
Dessa forma, comple-

tou o diretor, o deficiente 
visual terá a plena certeza 
da forma como o equipa-
mento deve ser acionado 
quando necessitar realizar 
a travessia de uma via em 
qualquer cidade do país, 
reconhecendo rapidamente 
os sinais que o auxiliarão 
nesse processo. 

Legislação - Em atendi-
mento à Lei 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, os 
semáforos para pedestres 
instalados em vias públicas 

de grande circulação, ou 
que deem acesso aos servi-
ços de reabilitação, devem 
obrigatoriamente estar equi-
pados com mecanismo que 
emita sinal sonoro suave 
para orientação do pedestre. 
Caberá aos órgãos exe-
cutivos de trânsito do país 
realizar os estudos necessá-
rios para a implantação dos 
semáforos dotados de sinal 
sonoro, minimamente nos 
locais indicados na lei.

Assessoria de Comu-
nicação Social Ministério 
das Cidades 

Contran regulamenta padrões 
para semáforos sonoros

A 22 de fevereiro de 
1916 em Pintos de Negrei-
ros, Distrito de Maria da Fé 
nasceu Miguel Archanjo 
Gorgulho, o sétimo filho do 
fazendeiro João Capistrano 
Gorgulho e Maria Imaculada 
Negreiros Gorgulho. Passou 
sua infância ao lado dos 
irmãos José Faustino, Antô-
nio Érico, Maria do Carmo, 
Maria da Glória, Rafael 
Archanjo, Maria Catarina, 
Maria de Jesus e Maria.

Percebendo a dificulda-
de em que as crianças da 
região encontravam para 
estudar, D. Imaculada pas-
sou a reuni-las em sua casa 
e alfabetiza-las. Foi o primei-
ro passo para a criação de 
uma escola cujos méritos 
de fundação foram dela. 
Miguel, entre estas crianças, 
teve sua mãe como sua 
primeira mestra.

Em 1928 foi para o 
Seminário Padre Antonio 
Maria Claret, em São Pau-
lo, porém, com a saúde 
abalada voltou para casa, 
curou-se, mas não mais 
regressou a São Paulo.

Em 1929 matriculou-se 
no Colégio Marista Sagrado 
Coração de Jesus em Vargi-
nha. No ano seguinte volta 
para a fazenda. Assumiu 
todo o trabalho do retiro e 
torna-se também tropeiro.

Em 1936 uma grave 
enfermidade acomete o Sr. 
João Capistrano.  Pai de-
dicado e sempre presente 
pede-lhe que cuide das 
irmãs Zuzu e Maria e que 
não se case antes de vê-las 
formadas; então depois de 
resolver todos os proble-
mas da fazenda, muda-se 
para São Lourenço. Queria 
trabalhar e ajudar na edu-
cação das irmãs por isso 
matriculou-as na Escola 
Normal Santa Úrsula.

Empregou-se como ven-
dedor no Armazém Avenida 
de Laurentino Marques da 
Silva e Henrique Cafasso.

Miguel foi criado dentro 
dos preceitos do Cristia-
nismo e era católico prati-
cante. Em 1939 tornou-se 
sacristão na Igreja Matriz 
e servente de pedreiro na 
construção da mesma.

Em 1940 trabalhou na 
casa Candal de Antonio e 
Júlio Candal.

Participou de atividades 
de apoio ao Esporte Clube 
São Lourenço. Com outros 
companheiros fundou o 
Vasco da Gama de São 
Lourenço. O campo deste 
time situava-se onde é hoje 
o Parque das Águas. Um 
dos principais jogadores 

era Dondinho, pai de Pelé.
Participou com o Dr. Ural 

Prazeres da fundação do 
Aeroclube de São Louren-
ço, ocasião que conheceu 
Amélia, filha de Victor Flori 
e Ana Maria Forastieri.

Em 1942 foi um ano 
muito importante em sua 
vida: conseguiu montar 
seu próprio negócio, um 
pequeno armazém, tendo 
como sócio Joaquim Perei-
ra Maduro. 

Em 1943 Maria e Zuzu 
receberam os diplomas de 
professoras.

A 31 de março de 1945, 
Miguel e Amélia casaram-se. 

Miguel Arcanjo Gorgulho 
é um homem empreende-
dor: prova disso foi ter vol-
tado à vida rural logo após o 
seu casamento. Arrendou a 
Fazenda do Aterrado e ven-
deu sua parte no armazém 
a Geraldo Gorgulho.

A 31 de dezembro de 
1946 nasce em São Louren-
ço seu primeiro filho, José 
Silvestre. E outros vão en-
chendo o seu lar de alegria: 
Miguel, João Victor, Maria 
Imaculada e Luiz Antônio.

Em 1954 comprou as 
terras que pertenceram 
a seus pais em Pintos de 
Negreiros. Dois anos de-
pois iniciou sua vida política 
concorrendo pelo PSD ás 
eleições em Maria da Fé 
elegendo-se Vereador.

Miguel Arcanjo Gorgu-
lho sempre procurou incen-
tivar a cultura. Em Pintos de 
Negreiros, ao lado de seus 
irmãos Rafael e Gabriel e 
com a cumplicidade de D. 
Júlia Kubitscheck, conse-
guiu que o Estado de Minas 
Gerais doasse ao Município 
o Grupo Escolar São José. 
A Escola ainda hoje é um 
orgulho da cidade.

Em 1963 foi um ano de 
grande mudança na vida de 
Miguel Arcanjo Gorgulho e 
do comércio de São Louren-
ço. João Flori, José Carbone 
Filho e José Ildefonso Fer-
nandes e Miguel Gorgulho 
compram a Casa Dutra, que 
marcou época no comércio 

da cidade. Dez anos depois 
este quatro homens, embo-
ra grandes amigos tomam 
rumo diferentes. 

Em 1973 Miguel Gor-
gulho passa a ter como 
sócios: José Carlos Bernar-
des e Vitor Fleury Curado, 
seus sobrinhos e surge a 
Organização Gorgulho, loja 
que orgulha o comércio de 
São Lourenço.  

Miguel Arcanjo Gorgu-
lho foi presidente da FAP 
(Federação Associativa Pa-
roquial) por três anos. Sem-
pre participou das obras 
assistenciais de São Lou-
renço como: Casa de Maria, 
Asilo São Vicente de Paula, 
Escolas e outros. Quando 
da fundação da Casa dos 
Meninos deu-lhes abrigo 
em casa de sua proprieda-
de à Rua Batista Luzardo 
durante cinco anos.

Em 1989 a Casa dos 
Meninos transferiu-se para 
a sede própria no Bairro da 
Estação e Miguel Gorgulho 
muito contribuiu para que 
este estabelecimento de 
ensino fosse realidade.

Seu nome sempre será 
ligado à Fundação da Fa-
culdade Santa Marta, pois 
graças a seu apoio os dois 
primeiros anos do Curso 
Superior de Administração 
funcionaram graciosamente 
nas salas do segundo andar 
do prédio da R. Dr. Olavo 
Gomes Pinto, nº. 61 de sua 
propriedade.

A 21 de abril de 1997, 
das mãos do Governador 
Eduardo Azeredo recebeu 
em Ouro Preto a mais alta 
Comenda do Estado de 
Minas Gerais a “Medalha 
da Inconfidência”, tendo 
como patrono o Ministro 
da Fazenda Embaixador 
Pedro Malan.

O Movimento Viva São 
Lourenço Viva, importante 
ONG, fundada por idea-
listas de São Lourenço, 
recebeu seu apoio e coo-
peração, pois funciona sem 
nenhum ônus em sala de 
sua propriedade.

São suas estas pala-
vras: “... Sou feliz ao lado de 
minha família, recebendo os 
amigos, no sossego do meu 
lar, mas estou pronto para 
encarar qualquer missão e 
qualquer desafio pelo pro-
gresso de São Lourenço, 
por melhor qualidade de 
vida do povo de minha ci-
dade... O Brasil merece um 
novo século menos violento, 
mais justo e mais cristão”.

Miguel Arcanjo Gorgu-
lho faleceu aos 94 anos, em 
30 de Dezembro de 2010. 

MIGUEL ARCHANJO GORGULHO

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por eresinha Maria Silveira Villela

Lulli Chiaro, Lidiane Shayuri e Zacarias Pagnanelli
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Atleta de Carmo 
de Minas é campeã 
brasileira de Karatê

Jullyane Souza Lima 
Silva, 11, é natural de Car-
mo de Minas e treina Karatê 
desde os 5 anos de idade. 
Na última semana ela re-
cebeu uma homenagem 
muito especial por sua úl-
tima conquista no esporte. 
Os moradores de Carmo 
de Minas prepararam uma 
carreata como forma de 
parabenizar a mais nova 
campeã brasileira de Kara-
tê na categoria sub 12.

A atleta já soma 65 
medalhas de ouro, 26 de 
prata, 26 de bronze e 14 
de participação, totalizan-
do 128 medalhas. A última 
conquista de Jullyane foi 
na etapa final do Campe-
onato Brasileiro de Karatê, 
realizado em Salvador-BA, 
no mês de outubro e que 
recebeu 1779 atletas de 25 
estados brasileiros. 

Jullyane compete na 
categoria Kumite, sub 12, 
e em Salvador foi vitoriosa 
nas três lutas que compe-
tiu, sagrando-se Campeã 
Brasileira de Karatê, sob 
os cuidados do Sensei 
Joaquim Felício (Kiko) que 
a acompanha desde que 
começou no esporte. 

A carateca conta que 
sempre teve um grande 
apoio de sua família e que 
não vai mais abandonar 
o esporte. Ela agora tem 
um sonho maior. “Agora 
que o Karatê é também 
um esporte olímpico eu 
penso sempre em continu-
ar. Meu sonho é participar 
das olimpíadas”, fala com 
entusiasmo. 

O Karatê é uma arte 
marcial desenvolvida nas 
ilhas de Ryukyu que é agora 
Okinawa, Japão. Ela se de-

Por Duda Menegassi / 
WikiParques

Neste final de sema-
na, o Parque Nacional do 
Itatiaia (RJ) realizou a  7ª 
travessia comemorativa 
dos 10 anos do ICMBio. 
O evento foi precedido, 
na sexta-feira (27/10), por 
um seminário para discutir 
a implementação da Tri-
lha Transmantiqueira, um 
percurso que atravessará 
a Serra da Mantiqueira. A 
travessia da Serra Negra, 
além de fazer parte das as 
comemorações de aniver-
sário, também serviu para 
começar o mapeamento da 
trilha e dar o pontapé – e 
passada – inicial no projeto. 
O trajeto é um dos trechos 
que irá compor o futuro 
trekking transmantiqueiro, 
que deverá aproximada-
mente 750 km.

A travessia de 2 dias 
e cerca de 31 km de ex-
tensão liga a portaria da 
parte alta do parque com a 
cidade de Maringá (RJ). O 
caminho passa por atrativos 
como o Circuito 5 lagos, a 
Cachoeira do Aiuruoca e 
da Santa Clara, além das 
montanhas e belas paisa-
gens características do alto 
da serra. No ponto mais alto 
de todo percurso, a mais de 
2.500 metros de altitude, 
é possível ter uma visão 
panorâmica de toda região, 
localizada na divisa entre os 
estados do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais.

Cerca de 20 pessoas fi-
zeram a travessia, que con-
tou com a participação de 
diversos servidores e che-
fias do ICMBio. Entre eles 
estavam o gestor do par-
que, Gustavo Tomzhinski; 
e também o chefe da Co-
ordenação Geral de Uso 

Com apenas 11 anos, Jullyane já soma 128 
medalhas no esporte

Jullyane Souza Lima Silva recebendo premiação

Jullyane exibe sua conquista

senvolveu a partir das artes 
marciais indígenas das Ilhas 
Ryukyu, sob a influência 
de artes marciais chine-
sas, particularmente Fujian 
White Crane. Disciplina e 
respeito são características 
da arte marcial presentes 
em todos os momentos de 
seus ensinamentos. Equi-
líbrio, respeito e aplicação 
de técnicas são importantes 
na formação das pessoas. 
Ao contrário do que muitos 
pensam, aprender/conhecer 
uma arte-marcial não fará a 
pessoa se tornar agressiva, 
geralmente o oposto é o que 
ocorre. Jullyane concorda 
com a afirmação e comenta 
a relevância do esporte em 
seu desenvolvimento. “Sinto 
que ele ajuda, pois no espor-
te aprendemos muito sobre 
respeito e educação”.

Emocionados, Jullyane 
e seus pais, Néia e Silvio, 
agradecem ao treinador 
Kiko e à todos que de al-
guma maneira contribuem 
com a sua carreira no 
Karatê. A atleta conta com 
os apoiadores: Ng Mó-

7ª travessia do ICMBio 
aconteceu no Parque 
Nacional do Itatiaia

Cachoeira dos 5 Lagos

Participantes da travessia

veis, Gaia, Supermercado 
Max sul, Hotel São Lucas, 
Lanchonete Top, Cleber 
Morais Música, Café Car-
mo de Minas, Rancho 
São Gabriel, Nutrição La-
rissa Carneiro, Auto Cen-

ter Minasul, Fisioterapia 
Bianca Lefosse, Vinícius 
Villela, Artes Vidros, Moda 
Country, Odontologia Dr. 
Clarisse A. Sacramento, 
Ribeiro construção e in-
corporadora.

Público e Negócios, Pedro 
Menezes; a chefe da Divi-
são de Fomento a Parce-
rias, Carla Guaitanele; e 
a chefe da Coordenação 
de Concessões e Negó-
cios, Larissa Moura Diehl. 
Representantes de outros 
órgãos ambientais também 
participaram da caminhada, 
assim como montanhistas 
da região e voluntários da 
Trilha Transcarioca (RJ).

Além de comemorar 
os 10 anos do ICMBio, o 
evento foi parte da agenda 
de aniversário do parque 
nacional, que em junho 
deste ano completou 80 
anos de existência. Itatiaia 
é a unidade mais antiga do 
país e um dos berços do 

montanhismo brasileiro. 
A inclusão do parque no 
calendário de travessias, 
portanto, não foi uma es-
colha ao acaso.

“O uso público é uma 
ferramenta importante para 
trazer as pessoas para den-
tro das unidades e fazer com 
que elas se apropriem e 
tenham orgulho delas, e isso 
ajuda a alavancar recursos, 
apoio e traz a sociedade 
para defender os parques”, 
fala Tomzhinski, que acre-
dita ainda que as trilhas de 
longo curso que conectam 
várias áreas protegidas são 
uma excelente forma de 
aprofundar esse contato e 
sensibilização dos visitantes 
perante a natureza.

Gestão do comportamento 
humano nas organizações

Workshop empresarial será realizado
em São Lourenço

Com o objetivo de dis-
cutir novas perspectivas e 
apresentar novos caminhos 
na gestão empresarial, o 
Workshop “Gestão do com-
portamento humano nas 
organizações” acontece 
no próximo dia 14 de no-
vembro em São Lourenço. 
O evento será realizado 
no Pátio Trem de Minas, 
na Praça da Estação, em 
São Lourenço e tem início 
às 19h. 

O evento estará dividido 
em três assuntos, com qua-
tro apresentações. 

1 – Eficiência do uso de 
energia elétrica em ambien-
tes comerciais e industriais 
e vantagens econômicas e 
ambientais da energia solar 
fotovoltaica, com o enge-
nheiro eletricista, Francisco 
Teixeira;

2 – Acesso à capital de 

investimento e captação 
de recursos financeiros 
em linhas de crédito via 
BNDES, com o profissional 
Guilherme Nabak.

3 – Demandas e de-
safios comportamentais 
contemporâneos em am-
bientes empresariais, com 
o profissional Wagner de 
Oliveira Lopes. 

4 – Gestão compor-
tamental em ambientes 
empresariais. Uma nova 
perspectiva através da Te-
oria Tridimensional, com o 
profissional Dener Pereira.

As vagas serão limitadas 
portanto, para garantir a sua  
entre em contato através do 
e-mail: dener@gestaodase-
mocoes.com.br. 

Duda Menegassi durante a travessia da Serra da Mantiqueira

Fotos: Duda Menegassi

Premiação dos atletas no Campeonato Brasileiroa

Pátio do Trem de Minas na Praça da Estação
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Escola de Música 
Caxambuense e ACA 

em novo local

Esta semana a Escola 
Municipal de Música de 
Caxambu retomou suas 
atividades no prédio da 
antiga Funabem. A Es-
cola, que desde 2005 
atua com os princípios da 
Democracia e Cidadania, 
de forma gratuita faz um 
trabalho de inclusão social 
através da Música. 

Em parceria com a 
ACA (Associação Ca-
xambuense de Artes) que 
desde 2015 faz projetos 
culturais a fim de retirar 
os jovens de situações 
de risco e vulnerabilidade, 
está iniciando o cuida-
do e ocupação do local, 
para que em breve possa 
revitalizar e ter o espa-
ço utilizado para fins de 
educação, artes, música, 
cultura, esporte e entrete-
nimento para os jovens de 
Caxambu. 

A Escola Municipal 
de Música de Caxambu 
oferece cursos de Flauta 
Doce/Transversal, Cla-
rinete, Saxofone, Oboé, 
Violino, Viola Clássica, 
Violoncelo, Violão, Con-

No dia 15 de outubro, 
foi realizada a comemora-
ção do Dia das Criança na 
Praça Monsenhor Marcos, 
em Baependi. As crianças 
puderam se divertir o dia 
todo pela praça, que conta-
va com diversos brinquedos 
para todas as idades. Além 
de algodão doce, geladinho, 
pipoca e música. Centenas 
de pessoas estiveram pre-
sentes no local garantindo 
o sucesso do evento.

Mas vale lembrar que 
o dia das Crianças  não é 
importante só por causa 
disso e sim porque chama 
a atenção das pessoas para 
a importância de valorizar 
essa fase da vida e dar 
apoio, educação e boa for-
mação para as crianças.

As primeiras reflexões 
sobre a importância de dar 
mais atenção à infância 
e garantir os direitos das 
crianças ocorreram em 
1924, ano em que  então 
chamada “Liga das Na-
ções” fundou a “Declaração 
dos Direitos da Criança” 
para embasar os cuidados 
especiais que deveriam 
ser tomados em relação a 
todas as crianças diante da 
vulnerabilidade do ser hu-
mano nessa faixa etária.

A partir dessa declara-
ção surgiram atos legais 
de extrema importância a 
favor dos pequenos, como 
os que proibiram o trabalho 
infantil e a violência contra 
a criança.

Colaboradores pra rea-
lização do evento: Marconi 
Eletricista, Marcos Pisca, 
Hebiney Antonio Novais, 
Ramiro Bia Gabi, A Dagmar, 
Thome, Beatriz, Guga Park, 
Polícia Militar, o prefeito 
Hitinho, Klebinho Ferreira, 
João Miguel.

Antiga Funabem recebe os dois projetos
para maior comodidade

Alunos da Associação Caxambuense de Artes

Audição da Escola Municipal de Música de Caxambu

Praça Monsenhor Marcos

Alunos da Associação Caxambuense de Artes

trabaixo Acústico, Piano, 
Canto Coral Adulto/Infan-
til, Musicalização Infantil 
e Teoria Musical, além de 
uma Orquestra composta 
por professores e alunos 
da Escola, que se apre-
sentam em vários eventos 
municipais.

A Escola já partici-
pou de vários Encontros 
Musicais representando 
a cidade de Caxambu. 
Atualmente a instituição 
conta com o trabalho de 
09 professores e uma 
média de 250 alunos, que 
tem a opção de escolher o 
instrumento que desejam 
aprender. 

A Associação Caxam-
buense de Artes foi criada 
pelos professores da Es-
cola Municipal de Música 
de Caxambu.  Através da 
ACA, pretende-se criar 
um espaço de convivência 
entre crianças e adoles-
centes e oferecer uma 
estrutura adequada para 
divulgar o trabalho realiza-
do, promovendo a partici-
pação de toda população 
caxambuense e regional.

O projeto Castramóvel estará presente com castrações gratuitas
Campanha de Castração em Cruzília

O município de Cruzília 
irá receber no próximo sá-
bado, dia 11 de novembro, 
o Projeto Castramóvel, 
com serviço de castração 
gratuita para cães e gatos. 
O evento será realizado 
na praça Capitão Maciel, 
no centro. Para ter aces-
so aos serviços é preciso 
comparecer munido de 
CPF, RG e Comprovante 
de Residência.

A Castração animal é 
uma decisão muito impor-
tante, não só para os  ani-
mais domésticos mas prin-
cipalmente para os animais 
que sofrem com o abando-
no. Sendo feita principal-
mente nas fêmeas, antes 
do primeiro cio, elas tem 
apenas 0,5 de chances de 
desenvolver tumor de mama 
ou qualquer tipo de doença 
no sistema reprodutor.

Segundo levantamen-
tos, cada casal de animal 
que deixa de ser castrado 
tem a capacidade de re-
produzir outros impres-
sionantes 80.399.780 ani-
mais em 10 anos! Por isso 
a castração é importante. 
Para que se consiga ter 
o controle dos animais 
abandonados.

Pensando nisso, a Vigi-
lância Sanitária do Municí-
pio em Parceria com a ONG 
Mão Amiga, fez inscrições 
em abril e maio de 2017 
para castrações gratuitas,  
pois a previsão inicial era 
que o Castramóvel estaria 

em Cruzília no dia 24 de 
junho, data que foi adiada 
por causa do contrato da 
ONG com o governo que 
passou por renovação.  

Foram em  torno de 130 

inscrições, as quais pas-
saram por triagem e foram 
selecionadas 70 cães/gatos 
para serem castrados e 
mais 15 destes estão numa 
lista de espera caso alguém 

falte no dia. 
Os demais inscritos que 

não foram selecionados 
neste momento e outros 
interessados farão parte 
de uma nova listagem. 
Este um Projeto em teste 
direcionado a cães e gatos 
de rua, de pessoas de baixa 
renda e outros casos es-
senciais para os quais são 
necessários a castração, o 
castramóvel deve aconte-
cer outras vezes de acordo 
com os resultados obtidos 
nesta data.

Comemoração
do Dia das Crianças

em Baependi
Evento com muita alegria e diversão 

para as crianças da cidade

As crianças puderam se divertir o dia todo

Diversos brinquedos foram espalhados pela praça

A Secretaria de De-
senvolvimento Econô-
mico, Social e Ambien-
tal, convida os Guias e 
Condutores Locais de 
Aiuruoca para a tercei-
ra reunião de aproxi-
mação a ser realizada 
no dia 22 de novembro, 
quarta-feira, às 18:00 
horas no galpão da 
Prefeitura (Rua Felipe 
Senador, n°1300, Cam-
po Prático).

O objetivo desta reu-
nião é para formação e 
eleição da mesa direto-
ra do ÁGUIA, onde os 
guias e condutores irão 
tratar assuntos referen-
tes ao serviço guiado no 
município. 

3ª Reunião para os Guias de 
Turismo de Aiuruoca

Centenas de crianças participaram do evento

Dezenas de pessoas colaboraram com o evento

Fotos: Klebinho Ferreira
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Ação social no
1° Trilhão das Gerais 

em Baependi

No último dia 22 de 
outubro, aconteceu em 
Baependi o 1° Trilhão das 
Gerais em Prol da Casa 
Lar, centro de ajuda ao 
menor. O evento contou 
com a part icipação de 
mais de 200 motoqueiros 
que estão fazendo de Ba-
ependi o centro dos aman-
tes deste esporte radical 
pelas trilhas da cidade. 

Os integrantes do 1° 
Trilhão ocorrido na cidade, 
se reuniram para doar o di-
nheiro arrecadado durante 
o evento na sede da Casa 
Lar, no dia 27 de outubro.

Na oportunidade, al-
guns presentes fizeram 
discursos sobre a nobre 
ação dos voluntários e 
envolvidos. O 2° Sargento 
Santiago, da Policia Militar, 
apresentou os pontos po-
sitivos sobre a segurança 
dos participantes, ressal-
tando que o evento foi um 
grande sucesso.

A diretoria da casa dis-
se que o valor arrecadado 
entre as inscrições e doa-
ções dos Patrocinadores 
que teve o montante de R$ 
3.500,00, será usado para 
terminar a garagem e dar 
início a área de lazer para 
as crianças se divertirem. 
O vereador Marcos Pisca, 
que também foi um dos 

O Hospital Dr. Júlio 
Sanderson, de Aiuruoca, 
está realizando a 5ª edi-
ção do Natal Premiado 
com o sorteio de um 
carro zero e mais 19 prê-
mios. Esta é a maneira 
que a administração do 
hospital encontrou para 
agradecer aos colabora-
dores do carnê por mais 
um ano de parceria. 

Este ano o sorteio 
será realizado no dia 
22 de dezembro, como 
sempre, acontece em 
público com a presença 
de fiscais para garantir a 
seriedade da proposta. 

Além do sorteio de 
final de ano, a entidade 
realiza mensalmente o 
sorteio de uma TV 32’’. 
Para participar é ne-
cessário estar em dia 
com as mensalidades do 
carnê de doação. 

Neste ano de 2017 o 
hospital já adquiriu no-
vos equipamentos, são 
eles: litotripsia (retirada 
de calculo renal sem 
cortes), densitometria 
óssea, rx e mamografia 
digitais, ampliação dos 
leitos semi-intesivos,  e 
o mais importante e ino-
vador na região, a tomo-
grafia odontológica. 

Para aqueles que 
desejam se tornar con-
tr ibuintes o hospital 
está com uma promo-
ção, não será cobrada 
a taxa de abertura para 
quem se cadastrar no 
final do ano. O carnê 
agora pode ser realiza-
do também via whatsa-
pp, através dos núme-
ros: (35) 99734-6150 
ou (35) 334431234.

5º Natal premiado do 
hospital de Aiuruoca

Evento contou com mais de 200 participantes

Participantes do Trilhão

Cerca de 200 motoqueiros participarão do trilhão

organizadores do trilhão, 
salientou sobre o sucesso 
alcançado pelo evento e 
principalmente por refletir 
em algo diferente e positi-
vo para a cidade, além de 
beneficiar uma instituição 
do próprio município.

Os agradecimentos fi-
caram por conta do Presi-
dente Jayme Teixeira, que 
findou o discurso com um 
delicioso lanche para os 
participantes e parabeni-
zou a todos pelo gesto de 
amizade e respeito pelas 
crianças da Casa Lar.

O evento foi organizado 
pelo Trail Clube Serra das 
Águas e teve o patrocínio 
de El Shaddai Artes, Móveis 
Sul Minas, Marcelo Games, 
Patrick Ferreira, RD TV Di-
gital, Pro Agro, Manipulação 
Antônio Pena, Casa Vile-
la, Emplacar, Auto Escola 
OCA, Baetur, Distribuidora 
de bebidas do Fabinho, 
Marmoraria Bae Pedras, 
Marcelo Motos, Nutricionista 
Nathalia Panzenboeck e 
Minas Verde John Deere e 
a todos os colaboradores, a 
Polícia Militar que prestou 
toda assistência ao evento 
e a Prefeitura Municipal de 
Baependi e suas secretarias 
envolvidas (Esporte, Cultu-
ra, Assistência Social, Saú-
de, Barracão e Jurídica).

Verba será arrecadada para reformar o patrimônio

Festa da Igreja de Santa Isabel 
da Hungria em Caxambu

No próximo dia 17 de 
novembro, tem início no 
município de Caxambu uma 
grande festa em benefício 
da Igreja de Santa Isabel 
da Hungria que segue até o 
domingo, 19 de novembro. 

A Igreja, tombada em 
1978 pelo patrimônio his-
tórico e artístico de Minas 
Gerais, apresenta proble-
mas estruturais como go-
teiras, peças de madeira 
danificadas e rede elétrica 
comprometida. Para so-
lucionar as questões de 
maior urgência, as irmãs 
da Comunidade Religiosa 
Filhas de Santana com o 
apoio dos moradores da 
cidade estão preparando o 
evento beneficente. 

Na sexta-feira, dia 17, a 
festa tem início às 19h com 
uma missa na Igreja de San-
ta Isabel de Hungria, segui-
da de movimento de barra-
cas. No sábado, às 18h tem 
início o terço dos homens 
com as famílias, também 
seguido de movimento de 
barracas. No domingo, 19, 
a festa começa mais cedo. 
Às 09h será celebrada uma 
missa na Igreja de Santa 
Isabel da Hungria, seguida 
de um almoço, ao meio dia, 
com custo de R$12,00 por 
pessoa e logo após será re-
alizado o show de prêmios, 

com custo de R$10,00 por 
pessoa. 

A festa é aberta para 
toda a comunidade que 
queira contribuir com a 
reforma do patrimônio his-
tórico da cidade. O acesso 
à Igreja se dá pela rua 
Américo Macedo, subindo a 
escadaria, ou pela rua Mon-
senhor João de Deus.

História da Igreja
A Igreja Santa Isabel 

de Hungria em Caxambu 

teve sua construção ini-
ciada em 1868, em estilo 
gótico e foi inaugurada em 
19 de novembro de 1897. 
Foi construída a mando da 
Princesa Isabel por gratidão 
à cura de sua suposta es-
terilidade, por conta de sua 
profunda anemia, com água 
férrea da fonte que hoje tem 
o seu nome no Parque das 
Águas de Caxambu.

Tombada pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico (Iepha) 
em 26 de outubro de 1978, 
a Igreja é considerada uma 
das mais belas da região. 
Sua arquitetura segue o es-
tilo eclético com predomínio 
do neogótico, característico 
da tendência seguida nos 
últimos decênios do século 
XIX.  Seu interior é simples 
e destaca-se um altar feito 
em madeira trabalhada, 
onde fica a imagem de San-
ta Isabel de Hungria.

Fotos: Divulgação Marco Pisca

Desfile das motos pela cidade

Organizadores do evento
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I Congresso Estadual de 
enfrentamento a violência 

contra a mulher
No próximo dia 14 de 

novembro o município de 
Itanhandu-MG irá sediar o 
I Congresso Estadual de 
enfrentamento a violência 
contra a mulher. O evento 
será realizado no salão 
de festas Campestre, na 
rua Governador Valada-
res, 13, no centro e tem 
início às 08h. Através de 
palestras, rodas de con-
versa e muito debate com 
o objetivo de fomentar o 
debate sobre a violência 
na sociedade em busca 
de construir trabalhos pre-
ventivos e efetivos. 

“Sou militante em Di-
reitos Humanos de Crian-
ças e Adolescentes desde 
2010. Já percorri 74 cida-
des dos estados de MG, 
RJ, SP, RS e PA minis-
trando palestras e cursos 
de capacitação aos profis-
sionais que atuam na área 
da infância e juventude. 
Em cada lugar que passo 
procuro conhecer qual 
a realidade, dificuldade 
e avanços das Políticas 
Públicas, e com isso, ficou 
muito claro que a Violência 
contra a Mulher ainda não 
tem seu ‘lugar’ nessas dis-
cussões quando se fala de 
serviços e programas que 
atendam essa população”. 
Conta Vanessa Lopes Léo, 
idealizadora do evento. 

O principal objetivo do 
evento é provocar a so-
ciedade a discutir sobre 
esse tema, envolver todos 
os setores da sociedade 
civil e poder público nesse 
debate em busca de que 
os trabalhos aconteçam de 
forma preventiva. O evento 
tem como público alvo: 
Conselheiros Tutelares, 
Conselheiros de Direitos, 
Técnicos dos Creas e Cras, 
Profissionais da Saúde, 
Profissionais da Educa-
ção, Gestores, Vereadores, 
Secretários Municipais e 
Estaduais, Estudantes, Pre-
feitos e Docentes. 

O evento é uma ini-
ciativa de Vanessa, que 
escreveu o projeto para um 
edital de patrocínio do Go-
verno do Estado de Minas 
Gerais e foi contemplada 
com o patrocínio do BDMG. 
O congresso possui um dia 
de duração, mas Vanessa 
garante que seu trabalho, 
que já é realizado há 07 
anos, não será encerra-
do. “Já tenho o plano de 
ação pós evento. Estarei 
mantendo essa rede de 
contatos e assumindo com 
todos os participantes o 
compromisso de compar-
tilhar os avanços e suges-
tões de como construir 
as Políticas Públicas de 
acordo com a realidade 
de cada Município, pois as 
discussões precisam ser 
feitas de forma a respeitar 
a demanda e a realidade 
do público vítima de vio-
lência de toda espécie”, 
completa Vanessa. 

Conheça os palestrantes
Carlos José e Silva For-

tes (Casé Fortes) é Promo-
tor de Justiça do Estado de 
Minas Gerais desde 1991; 
especializado em Direito 
Penal; Curador da Infância 
e Juventude da Comarca 
de Divinópolis; membro do 
Grupo de Apoio Técnico da 
CPI da Pedofilia desde abril 
de 2008; Coordenador do 
movimento nacional “Todos 
contra a pedofilia”. 

Marcelo Nascimento é 
presidente da Associação 
Paulistana de Conselheiros 
e Ex-Conselheiros Tutela-
res; Consultor em Direitos 
Humanos de Crianças e 
Adolescentes; Professor 
especialista em Direitos 
Humanos; Palestrante na-
cional; Ex-coordenador da 
Política de Fortalecimento 
de Conselhos – Gover-
no Federal; Ex-coselheiro 
Tutelar de São Paulo; Ex-
conselheiro municipal de 
direitos de São Paulo. 

Vanessa Lopes Léo é 
idealizadora e responsável 
pelo I Congresso; Ex-conse-
lheira Tutelar e Conselheira 
de Direito; militante em direi-
tos humanos de crianças e 
adolescentes, oferecendo 
consultoria e Assessoria 
em cursos, capacitações, 
palestras, seminários, con-
ferências e congressos de 
Fortalecimento do Sistema 
de Garantia de Direitos de 
crianças e adolescentes.                      

Anna Luiza Calixto Ama-
ral é escritora, palestrante, 
milita no Sistema de Garan-
tia de Direitos desde 2008, 
é ativista infanto-juvenil pelo 
Partners of Américas e úni-
ca ganhadora adolescente 
do Marco da Paz, além de 
autora do Projeto Social “Os 
cinco passos”. 

Rebeca Rohlfs Gaetani 
Barbosa é Coordenadora de 
Projetos Sociais; Especializa-
da em psicologia hospitalar, 
tem como principais eixos de 
atuação as áreas de psicolo-
gia social, desenvolvimento 
humano, gênero, grupos e 
psicologia clínica. Foi coor-
denadora da Coordenadoria 
Especial de Políticas para as 
Mulheres do Estado de Minas 
Gerais e coordenadora geral 
do Instituto Albam (do qual 
é membro-fundadora). No 
âmbito do Instituto Albam, ga-
nhou o prêmio “Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio”, 
oferecido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) e 
Governo do Estado de Minas 
Gerais. Atualmente dedica-se 
prioritariamente a consul-
torias em desenvolvimento 
humano.

Além dos palestrantes, 
o congresso conta também 
com a apresentação artís-
tica da AABB, comunidade 
da cidade de Itanhandu, 
e a orquestra da Funda-
ção Caio Martins de Belo 
Horizonte, todos projetos 
trabalhados com crianças 
e adolescentes.

REGIONAIS

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

Happy Birthday Banda 
Dino 7 anos

Tradicional festa já está com a data marcada

A Festa Happy Birthday 
Banda Dino 7 anos já está 
com data marcada para 
acontecer em São Louren-
ço. A banda, que tem um 
vasto público na cidade, irá 
tocar no próximo dia 11 de 
novembro, na casa de show 
Escondidinho.  

A banda são-lourenciana 
tem um vasto público de 
todas as idades que ama 
o seu repertório eclético e 
de grande qualidade. Para 
a sétima edição da festa, a 
Banda Dino contará ainda 
com a participação de dois 
integrantes da primeira for-

mação do grupo musical, 
Alexandre Nogueira Zunha 
e Felipe Goiaba e também 
da cantora Lary Ellen. 

Os ingressos já estão 
à venda na Banca do Cal-
çadão e no Restaurante 
Federal, ambos em São 
Lourenço. De acordo com 
os organizadores do evento, 
a expectativa é receber até 
mil pessoas. 

A banda, essencial-
mente pop rock, foi funda-
da há 7 anos por um grupo 
de amigos músicos que se 
reuniram para tocar em 
um evento na cidade. O 

repertório da banda ilustra 
uma das fases mais bri-
lhantes do pop rock nacio-
nal e internacional, desde 
clássicos dos Scorpions, 
Van Hallen, Cindy Lauper; 
U2; RPM, Paralamas do 
Sucesso, Blitz até  Legião 
Urbana.

Banda Dino é formada 
pelo diretor geral Bebeto 
Bortoni (contrabaixo), Este-
vam Jardim (guitarra), Hen-
rique (bateria), Dudu (sax 
e vocais), Marcel (teclados 
e vocais), German Chileno 
(Violões e vocais) e Giseli 
Ferreira (vocais). 

Evento será realizado neste mês de novembro em Itanhandu 
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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.

Cozinhe você também

Tirinhas

Rocambole de carne moída Sutilmente - Skank

A carne bovina é 
um alimento que está 
muito presente nas 
mesas dos brasilei-
ros. Existem muitas 
formas de consumi-la, 
como nos bifes à mi-
lanesa, churrascos e 
bifé a rolê. Mas a car-
ne mais versátil de to-
das é a carne moída, 
né? Afinal, podemos 
preparar receitas in-
críveis com ela, como 
é o caso do escondi-
dinho de carne. Hoje 
o TudoGostoso irá te 
ensinar uma receita 
deliciosa, prática e 
diferente: rocambole 
de carne moída.

Perfeito para qual-
quer ocasião, essa 
maravilha vai conquis-
tar todo mundo! Pode 
ser servida com purê 
de batatas, arroz à 
piamontese ou couve-
flor gratinada. Confira 
a receita completa!

Ingredientes do
rocambole de carne

- 600 g de carne mo-
ída
- 1 pacote de creme 
de cebola
- 1 ovo
- 1/2 xícara (chá) de 
farinha de rosca

- 6 fatias de presunto
- 6 fatias de queijo 
prato
- orégano a gosto (op-
cional)

Modo de preparo

O primeiro passo 
dessa receita é misturar 
a carne moída com o 
creme de cebola, o ovo 
e a farinha de rosca.

Em seguida, abra 
um pedaço de papel-
alumínio de cerca de 
50 cm em uma super-
fície lisa. Espalhe a 
massa de carne moída 
em cima do papel, for-
mando um retângulo 
não muito fino.

Recheie o retân-
gulo com as fatias 
de queijo e presunto. 
Em seguida, enrole 
o rocambole com a 
ajuda do papel lami-
nado, apertando bem 
para que o recheio 
não saia. Feche o ro-
cambole com o papel, 
coloque em uma assa-
deira e leve ao forno. 
Asse por cerca de 20 
minutos.

Retire a forma do 
forno. Tire o papel-
alumínio e volte com o 
rocambole para o for-
no. Asse até dourar.

Ria você também
Chegando Bêbado Em 

Casa
Um homem chega bê-

bado em casa, a sua mu-
lher nervosa pergunta:

- Você bebeu de 
novo?

- Claro que não, fi-
lhão!

Encontrando Dinheiro
Dois homens esta-

vam andando pela rua, 
quando de repente en-
contraram 50 reais.

O primeiro diz:
- Vamos comprar 45 

reais de cachaça e 5 
reais de pães.

O segundo diz:
- Você é louco? Pra 

quê isso tudo de pão?

Marido Pobre
A esposa diz para o 

marido:
- Se eu soubesse que 

você era tão pobre, nem 
teria me casado com 
você...

O marido responde:
- Mas não foi por falta 

de aviso. Eu sempre te 
disse: VOCÊ É TUDO O 
QUE TENHO!

Marido Assaltado
O marido é assal-

tado, tem os pertences 
e suas roupas levadas. 
Ele chega mais cedo 
em casa e encontra sua 
mulher pelada com o 
vizinho.

- Maria! Ricardo! Não 
acredito! Até vocês foram 
assaltados?

 
Chineses Parecidos

O aluno chinês con-
fuso pergunta ao seu 
mestre:

- Mestre Shi porque 
todos os chineses são 
tão parecidos?

E o mestre respon-
deu:

- Eu não sou o mes-
tre Shi.

Chegando da Igreja
O marido chega da 

igreja, pega a mulher no 
colo e começa a dançar 
com ela. A esposa per-
gunta:

- A missa hoje foi 
sobre como tratar bem 
as esposas?

E ele responde:
- Não, foi como car-

regar nossa cruz com 
alegria!

Ele Engoliu Uma Bala
A mãe pergunta o 

médico:
- Doutor! Doutor! Meu 

filho engoliu uma bala! O 
que eu faço?

O médico responde:
- Só não aponte o 

menino para ninguém!

O Que Eu Tenho?
Uma mulher vai em 

uma consulta e diz para 
o médico:

- Doutor, eu estou me 
sentindo feia e gorda... O 
que eu tenho?

O médico observa a 
mulher e responde:

- Razão!

Smartphone do Cai-
pira

O caipira ganhou um 
smartphone na loteria, 
o curioso vai lá e per-
gunta:

- Já sabe o que cê vai 
fazer com o prêmio?

O caipira responde:
- Bom, o fone vou 

ficar para mim e o smart 
vou dar pra minha irmã 
passar nas zunha. 

 
Fogo no Hospício

No hospício, o doido 
telefona pro corpo de 
bombeiros e avisa:

- Tá pegando fogo no 
hospício.

Rap idamente  os 
bombeiros chegam ao 
local:

- Onde é o fogo?
O doido:
- Vocês vieram tão 

rápido que ainda nem 
deu tempo de botar.

Palavra Com a Letra C
A professora pergun-

ta para Joãozinho:
- Me diga uma pala-

vra com a letra C.
Joãozinho respon-

deu:
- Vassoura!
A professora ques-

tiona:
- E onde está o C em 

vassoura?
E Joãozinho respon-

de:
- No cabo!

Nota na Prova
Um pai disse ao fi-

lho:
- Se você tirar nota 

baixa na prova de ama-
nhã, me esqueça!

No dia seguinte quan-
do ele voltou da escola o 
pai perguntou:

- E aí, como foi na 
prova?

O filho responde:
- Quem é você?

Buraco na Rua
Dois loucos estão em 

uma rua, quando um diz 
pro outro:

- Olha um buraco, 
será que dá pra ir pro 
Japão por ele?

- Claro que não, 
seu maluco! Não está 
vendo que não temos 
passagens?

Ordenou um tirano 
a execução de certo 
sábio, contra o qual 
um caluniador levan-
tara falsa acusação. 
Conduzido ao lugar do 
suplício, o condenado 
viu a esposa, lavada 
em prantos, e lhe per-
guntou:

— Por que choras, 
querida?

— Como não hei 
de chorar — lamu-
riou ela —, vendo-te 
condenado à morte, 
embora não tenhas 
praticado mal algum?

— Preferirias — 
tranquilizou o marido 
— que me executas-
sem por ter praticado 
um crime nefando ou 

uma ação indigna?
O episódio é apon-

tado por Lewis Brom-
ne, op. cit., p. 297, e 
figura no capítulo “A 
sabedoria de Ibn Gabi-
rol”. Ficaria realmente 
falha e lacunosa a 
antologia judaica que 
não oferecesse fá-
bulas, pensamentos 
e versos do famoso 
Ibn Gabirol, filósofo, 
poeta, moralista e gra-
mático que floresceu 
no período medieval. 
Sobre a figura ímpar 
de Ibn Gabirol será in-
teressante ler: Simon 
Dubnov, História judai-
ca, tradução de Rute e 
Henrique Iusim, 1948, 
p. 315.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

A morte do inocente

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Sudoku

O eucalipto que nos desculpe
Àquela manhã, num dos ban-

cos à praça da estação férrea 
de São Lourenço, observando 
as manchetes, onde as últimas 
notícias já conhecidas através 
dos telejornais da noite anterior 
limitava-me apenas a ler aos 
comentários que me interes-
savam, quando de súbito, dois 
senhores que ao banco defronte 
conversavam, os timbres de vo-
zes aumentam dada a possível 
divergência que pareceu existir. 
Dando de “abelhudo”, desviei a 
atenção da leitura e me pus a 
observá-los.

Um deles, o mais exaltado e 
um tanto agressivo, contestava 
pela negligência dos governos 
à falta de fiscalização intensa 
ao desmatamento absurdo que 
vem dizimando nossas matas 
e reservas f loresta is e,  s im 
eximir-se, de culpa este crime 
ambiental a estiagem que as-
sola o país inteiro como o fator 
preponderante, não levando em 
conta a pilhagem desmedida em 
alferir grandes somas de lucro 
em detrimento da flora brasilei-
ra, alegando, descaradamente, 
ser as queimadas espontâneas 
a maior causa da devastação. 
O outro cidadão, um tanto re-
ticente e exclamativo, tenta ar-
gumentar, mesmo concordando 
em parte, a alegar ser humana-
mente impossível fiscalizar as 
florestas por falta do elemento 
homem, cuja corrupção costu-
ma corroê-lo a tornar-se presa 
fácil às mãos desse aviltadores 
madeireiros.

O cidadão que atacava os 
governos, olhando à estação 
aponta e fala: - Veja você com 
seus próprios olhos se o que 
digo não é verdade! Esse trem, 
por exemplo; é umas das causas 
a devastação sem fiscalização. 
Cadê o fiscal do IBAMA? De 

onde vem a lenha a alimentar 
a caldeira da locomotiva? Não 
é o que digo? E o tal turismo 
ecológico? Sei que é importante 
para o município a trazer recur-
sos, mas afinal quem perde com 
isso? Esta ABPF (Associação 
Brasileira Preservação Ferro-
viária) tem plantação autossus-
tentável?

O outro sorrindo e a expres-
sar-se de forma até irônica, o 
responde a dizer que a lenha 
utilizada são paus de eucaliptos 
nativos da Oceania (Austrália). 
Portanto, ilimitado o consumo 
por não pertencer a flora bra-
si leira e sua reposição é de 
rápido crescimento tornando 
seu plantio eficaz a produzir 
lenha de multiuso também às 
industrias. Sem poder argumen-
tar, o homem que impunha seus 
ataques, mais calmo e não mais 
exaltado, eleva-se do banco a 
tocar ao ombro do companheiro 
e, meneando a cabeça,à direita e 
à esquerda,diz: - Amigo, vamos 
adquirir nossos bilhetes para o 
admirável passeio de memorá-
veis recordações do tempo que 
tivemos nessa Maria-Fumaça 
nossos momentos bem líricos, 
cuja idade tenta apagar. Mas 
que graças a ABPF como uma 
forja acesa, tem nos eucaliptos 
o combustível a manter vivo o 
Trem das Águas a nos propor-
cionar a alegria de viver!

Confesso que por instan-
tes me vi a concordar com o 
exaltado cidadão. Af inal por 
coincidência, lia o comentário 
exatamente sobre as inescru-
pulosas queimadas, que a cada 
amanhecer nos entr istece e 
aterroriza pela desertificação 
a rondar as futuras gerações. 
Porem, por outro lado concordo 
com a alegria de viver ... que me 
desculpe o eucalipto!
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Dia Nacional de
Coleta de Alimentos em 

São Lourenço
Marcado para o próxi-

mo sábado, dia 11 de no-
vembro, o Dia Nacional da 
Coleta de Alimentos chega 
a sua 12ª edição no ano de 
2017. Ao todo, 56 cidades 
brasileiras irão participar 
da ação que conta exclu-
sivamente com voluntários 
para a arrecadação e en-
trega dos alimentos aos 
necessitados. 

Em São Lourenço a 
coleta será realizada nos 
supermercados Carrossel 
e Gomes, em todas as 
unidades das empresas. As 
entidades que serão bene-
ficiadas no município são: 
Asilo São Vicente de Paulo, 
Hospital de São Lourenço, 
Educandário Santa Cecília, 
Creche Pequeno Mundo, 
Pastoral Social das Paró-
quias, Santíssima Trindade 
e N.S. das Graças. 

A coleta é uma proposta 
concreta para cada pessoa 
realizar um pequeno gesto 
de reconstrução da nossa 
vida e da nossa sociedade. 
Um gesto simples e úni-
co porque basta o ato de 
uma só pessoa para que 
a esperança se traduza 
em realidade e comece a 
transformar o mundo. 

No município de São 
Lourenço a campanha con-

Voluntários estão mobilizados para arrecadação em 
mais de 260 mercados do país

ta com o apoio dos super-
mercados Carrossel e Go-
mes e também do Clube da 
Casa Gorgulho e da gráfica 
Novo Mundo. Para ser um 
voluntário e contribuir com 
a ação na cidade, entre em 
contato com Marquinho 
Sacramento através do te-
lefone: (35) 98875-2022. 

 Sobre a Campanha

A coleta surgiu em 2006 
e se repete anualmente, 
contando exclusivamente 
com voluntários, que fazem 
um trabalho de formiguinha, 
abordando os clientes e 
convidando-os a doar os ali-
mentos não perecíveis mais 
usados pelas instituições 
que receberão os donati-
vos. Em 2016 foram quase 
6 mil voluntários no Páis, 
pessoas de todas as faixas 
etárias, que doam parte do 
seu dia, ou até mesmo o 
dia todo, para que o projeto 
possa acontecer. 

Os voluntários podem 
atuar na Coleta de várias 
formas: convidando os 
clientes dos mercados a 
doarem, recebendo os ali-
mentos dos clientes, con-
trolando e estocando os 
alimentos doados ou trans-
portando e entregando os 

alimentos.
A campanha é promo-

vida pela Companhia das 
Obras (CdO), organização 

não governamental que 
iniciou o Dia da Coleta 
Nacional de Alimentos no 
Brasil há 12 anos.

Festival independente de Artes 
Cênicas de São Lourenço 

Com atrações gratuitas evento traz grande variedade de
expressões artísticas para o município

No próximo dia 09 de 
novembro, tem início em São 
Lourenço o Festival de Artes 
Cênicas, que irá trazer 08 
espetáculos teatrais de com-
panhias do Sul de Minas e um 
show de música popular. As 
atrações serão gratuitas e o 
enriquecimento cultural garan-
tido para todos que puderem 
prestigiar.  O evento será 
realizado no Centro de Con-
venções do Hotel Granada, no 
centro de São Lourenço. 

Elaborado pelo ator, dire-
tor e produtor, Zé Pedro Ba-
roni, o projeto busca valorizar 
o trabalho dos artistas da 
região, oferecendo à todos a 
oportunidade de divulgação 
do trabalho desenvolvido 
além de proporcionar ao 
público momentos únicos de 
contemplação da arte. 

Ao todo o festival conta 
com cerca de 70 profissio-
nais envolvidos direta e 
indiretamente com o propó-
sito único de compartilhar 
experiências culturais com 
artistas e, principalmente, 
com o público.  

Idealizador e promo-
tor do Festival, Zé Pedro 
Baroni, agradece aos que 
acolheram a proposta e não 
mediram esforços para que 
este grande evento artístico 
pudesse ser viabilizado. 

São Lourenço estará 
representado no 

Campeonato Nacional 
de Judô

No próximo dia 18 de 
Novembro 13 atletas de 
São Lourenço estarão 
presentes no Campeona-
to Nacional de Judô, na 
cidade de Bom Jesus do 
Itabapoana, no Estado do 
Rio de Janeiro, represen-
tando e buscando uma 
medalha e levando o nome 
do município.

Os atletas que vão 
participar do campeona-
to fazem parte, em sua 
maioria, do Projeto Social 
Family Team, que atua no 
município há 5 anos e, 
há 1 ano conquistou sua 
própria sede, o Centro 
de Treinamento de Judô 
Bushido. Ao todo o projeto 
e a academia somam 67 
alunos, com faixa etária 
entre 02 e 45 anos. 

Coordenado pelo Sen-
sei Felipe Augusto, faixa 
preta 4º dan, o Centro 
de Treinamento de Judô 
Bushido faz parte do Judô 
Confederado Social Minei-
ro, presidido pelo Shihan 
Albano Correa, faixa ver-
melha 9° dan, pelo Judô 
Confederado Social Minei-
ro e Confederação Brasi-
leira de Ligas de Judô. 

Os Atletas que vão 
para o Campeonato estão 
divididos em diversas ca-
tegorias, com idades entre 
10 e 43 anos. Com uma 
rotina de treino puxada e 
diferenciada, os atletas 
estão se preparando para 
o campeonato. Os alunos 
estão empolgados com a 
participação no evento a 
nível Nacional.

“Pra mim esta sendo 
uma das melhores sensa-
ções. Eu demorei quase 
15 anos para conseguir 
o que eles estão conse-
guindo em menos de dois 
anos, que é ir a um cam-
peonato brasileiro. Passa-
mos por muitos desafios 
para a realização deste 
sonho. Ninguém acreditou 
na gente e com muita luta 
conseguimos”, relata o 
Sensei Felipe. 

Para garantir a repre-
sentação no campeonato, 
os atletas contam com o 
apoio da Secretária Muni-
cipal de Esportes de São 
Lourenço, Uai Vai, OI São 
Lourenço, SL Link, Cor e 
Tom Tintas, Guub, Bendito 
Gole, Colégio Extensão, 
La Legna Forneria, Espor-
te Total, Silk Mil e MWX 
Topografia.

Luta e União

 “Certo dia ao abrir 
a academia, encontrei 
esse texto feito por um 
aluno que não quis se 
identificar, acredito que 
ele define muito bem a 
nossa história dentro da 
cidade e as conquistas 
que estamos recebendo.” 

Alunos de projeto social do município se
preparam para o evento

Completa o Sensei.

Seguem trechos
da carta:

“Tempus fugit, e o ano 
já vem se avizinhando de 
sua conclusão. Foi um 
ano de superação, de em-
bates, de desgastes e so-
bretudo, de realizações. As 
vezes tenho a impressão 
de que somos movidos 
pelas dificuldades, que 
somos como a brasa, que 
esquenta mais quando 
está perto do fim. Somos 
guerreiros, na alma e no 
espírito, forjados no calor 
do combate e no frio da 
técnica, nossa determina-
ção é de aço temperado 
pela vida(...)

(...) Quando se luta, lu-
tamos por uma causa, por 
uma realização. O próprio 
conceito é coletivo, não 
singular. E é por isso que 
lutamos. Lutamos pelo 

sorriso das nossas crian-
ças quando conseguem 
um Ukemi perfeito. Luta-
mos pela emoção de um 
adolescente que antes se 
achava grande e se sente 
pequeno ao entrar em um 
grande campeonato. Lu-
tamos pela realização de 
vermos pais dividindo um 
tempo precioso com seus 
filhos, numa era em que 
temos tão pouco tempo 
para eles. Não incenti-
vamos lutas de interior, 
que só sabem massa-
gear egos saturados e 
inchados de pessoas que 
não tem capacidade para 
grandes voos. Lutamos 
pela alegria de saber 
que contribuímos cada 
vez mais na formação de 
cidadãos pró-ativos e de 
relevância na sociedade 
em que se inserem. Lu-
tamos o bom combate, 
pela alegria e pela vida. 
Somos Bushido.”

Atletas de São Lourenço que estarão presentes no 
Campeonato Nacional de Judô


