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Vacina desenvolvida com 
o apoio da Fapemig atua 

contra a dependência 
química

Paróquia de Nossa Senhora 
da Conceição de Aiuruoca 

celebra 300 anos Problema de saúde públi-
ca, a dependência química, 
independentemente de qual 
seja, vem apresentando mar-
gem crescente de aumento 
no consumo, principalmente 
entre adolescentes. Álcool, 
maconha, cigarro, crack e co-
caína estão entre as drogas 
mais consumidas pelos brasi-
leiros, sendo os efeitos desta 
última o mais devastador.

A boa notícia é que a 
dependência química de 
cocaína pode estar com os 
seus dias contados. Pesqui-
sadores do departamento de 
Química e Medicina da Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), com o apoio 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig), desenvol-
veram uma substância capaz 
de induzir o corpo a produzir 
um anticorpo contra o entor-
pecente.

O estudo, coordenado 
pelo professor de psiquiatria 
da UFMG, Frederico Duarte 
Garcia, buscou tratar o vício 
em cocaína com a própria 
molécula da droga. “Os anti-
corpos produzidos se ligam à 
molécula de cocaína na cor-
rente sanguínea e impedem 
a passagem pela barreira 
hematoencefálica”, explica 
Garcia. 

Em outras palavras, a 
substância bloqueia a en-

trada da droga no cérebro, 
impedindo, assim, o seu 
efeito. Sem a sensação da 
droga, o ciclo do vício pode 
ser quebrado. A ideia é que 
a medida seja empregada 
juntamente com outros meios 
terapêuticos, contribuindo 
para impedir a recaída.

De acordo com Garcia, 
já foi possível sintetizar e 
caracterizar algumas novas 
moléculas. Além disso, já 
houve o teste em animais, 
realizado com segurança. 
O pesquisador afirma que 
o próximo passo é o estudo 
de Fase I em humanos. “Se 
tudo der certo, acreditamos 
que até meados de 2018 já 
começaremos a pesquisa em 
humanos”, pontua.

Cenário segundo IBGE

Levantamento realizado 
por meio da Pesquisa Na-
cional de Saúde do Escolar, 
realizada, em 2015, a partir 
de convênio celebrado com o 
Ministério da Saúde e o apoio 
do Ministério da Educação 
apontou aumento no per-
centual de estudantes do 9º 
ano que já experimentaram 
drogas ilícitas (maconha, 
cocaína, crack, cola, loló, 
lança-perfume, ecstasy etc.), 
passando de 7,3% em 2012 
para 9,0% em 2015.

Para fiéis, a celebração tem uma enorme
importância Histórica Religiosa

chamadas

“Nossa Gente, Nosso Orgulho” 
Frei João José Gepp
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Um mar de Montanhas

A paróquia mesmo nas-
ceu no ano de 1717, por ato 
episcopal de Dom Francisco 
de São Jerônimo, 3º bispo 
do Rio de Janeiro. O pároco 
Manoel Rabelo tomou posse 
em 1718 e ficou até 1725, 
quando também foi criada a 
Irmandade de Nossa Senhora 
da Conceição, que seria um 
arrimo da Paróquia.

A povoação crescia e 
resolveu-se construir uma 
igreja melhor, distante da 
primitiva um quilômetro, 
num lugar mais “ameno”. É 
onde fica a atual.

Dois mineradores – Do-
mingos Teixeira de Morais 
e Manoel Mendes de Car-
valho – em 1742, doaram 
o patrimônio para a ex-
pansão do arraial e à Pa-
róquia Nossa Senhora da 
Conceição. É onde está a 
Praça Monsenhor Nagel e 
a igreja atual. A condição 
era de que quem quisesse 
construir moradias, doasse 
uma certa importância para 
as despesas religiosas.
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Para vocês que adoram conhecer lugares com 
natureza exuberante

A correria do dia a dia 
tem nos dominado e, por 
isso, cada vez mais as pes-
soas têm procurado parques 
e áreas verdes: para con-
templação, diversão, prática 
de esporte e, se você for 
como eu, para tirar fotos. 
Minas Gerais é um “mar de 
montanhas”, assim tem uma 
diversidade imensa de am-
bientes e cenários naturais 
que empolgam qualquer um. 
Para quem ama a fotografia 
de natureza, ir à locais como 
estes, preservados e cheio de 
vida, é algo emocionante.

Se você, leitor, é daqueles 
que adoram conhecer lugares 
com natureza exuberante, 
então vai adorar este post. A 
seguir, alguns relatos sobre 
parques e áreas protegidas 
do estado que você provavel-
mente gostaria de conhece
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Por Manu Montova-
ni, socialistamorena

Karl Marx desenvolve 
as teses centrais do mate-
rialismo histórico. Ele par-
te da segunda Revolução 
Francesa (1848-1851) e, 
través da análise da luta 
de classes, conclui que 
as revoluções acabam 
aperfeiçoando o Esta-
do burguês em vez de 
destruí-lo. É nesta obra 
que Marx diz que a “his-
tória se repete, a primeira 
vez como tragédia e a 
segunda como farsa.” 
Ou seja, os movimentos 
da história são cíclicos 
e, para o autor, movidos 
pela luta de classes em 
circunstâncias que nos 
são impostas por nossa 
materialidade. No Brasil, 
em 2016, o golpe político-
jurídico-financeiro-midiá-
tico virou o jogo da luta 
de classes e inaugurou 
um novo ciclo. Agora, em 
2017, assistimos a trágica 
história do desemprego e 
da precarização do traba-
lho se repetir, tal qual nos 
governos liberais de 20 
anos atrás.

Na década de 1990, 
o projeto neoliberal im-
plantado no Brasil por 
Fernando Collor de Mello 
e aprofundado por Fer-
nando Henrique Cardoso, 
repercutiu negativamente 
sobre a economia e sobre 
os mercados de trabalho 
no país. O PIB (Produto 
Interno Bruto) brasileiro, 
por exemplo, apresentou 
crescimento inferior ao 
apresentado durante a 
década de 1980 (afinal, a 
década designada pelos 
economistas como “a dé-
cada perdida” para o capi-
talismo no Brasil): em.

média, a economia 
brasileira cresceu 1,9% 
ao ano durante a década 
de 1990, contra os 2,2% 
alcançados durante a dé-
cada de 1980.

A política de estabiliza-
ção econômica, a redefini-
ção da atuação do Estado 
e o baixo crescimento da 
economia contribuíram 
para a desestruturação do 
mercado de trabalho, no 
final da década de 1990, o 

desemprego, o alto índice 
de trabalhadores atuando 
no mercado informal, o 
comprometimento dos 
salários, o distanciamen-
to dos trabalhadores em 
relação a leis de proteção 
social e trabalhista apon-
tavam para uma situação 
histórica de precarização 
das condições de traba-
lho.

A desregulação do 
mercado de trabalho abriu 
caminho para a flexibiliza-
ção dos contratos, para a 
redução do poder sindical, 
para a retirada de direitos 
e para o corte de salários. 
Como consequência hou-
ve um enfraquecimento da 
capacidade de negocia-
ção da classe trabalha-
dora e um salto nas taxas 
de desemprego. A título de 
exemplo, nos quatro

anos do primeiro go-
verno de Fernando Hen-
rique Cardoso o desem-
prego cresceu 38% e os 
brasileiros desemprega-
dos chegaram a 6,6 mi-
lhões. Em oito anos de 
governo FHC, de forma 
geral, houve aumento de 
mais de 50% no nível de 
desocupação. O Brasil 
chegou a ser o 2º coloca-
do no ranking mundial do 
desemprego, com 11,4 
milhões de desemprega-
dos, ficando atrás apenas 
da Índia.

Naquele período, os 
índices de desemprego 
nas regiões metropolita-
nas de Salvador e Reci-
fe chegaram a 27,7% e 
22,1% respectivamen-
te. O menor índice era 
na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, com 
17,9%, conforme os da-
dos do Dieese. A taxa de 
desemprego atingiu os 
12,2% e eram gerados 
627 mil empregos por ano. 
Os trabalhadores em em-
pregos vulneráveis (sem 
carteira) superavam os 
50% do total de ocupados 
e, em 1993, este número 
chegou aos 62%.

Na década de 2000, 
em que pese a (relativa) 
manutenção da política 
econômica pelo governo 
Lula, foram alcançados 
importantes avanços: com 

O trabalho virou “bico” Desconstruir a maternidade 
romântica é nosso papel
Por Julia Harger

A forma como a socie-
dade coloca a maternida-
de romântica, tipo aquela 
idéia de que mães são 
seres perfeitos, sempre 
sorrindo, angelicais, san-
tas que jamais erram é 
uma das ferramentas de 
opressão para nos vender 
a vontade de ser mãe.

Já cansei de ouvir de 
amigas childfree convic-
tas que elas ainda tem 
um pedacinho lá dentro 
de vontadinha de ter fi-
lhos. Vontadinha essa, 
queridas, provocada pelo 
marketing que o sistema 
patriarcal faz em cima da 
maternidade.

Eles querem te seduzir 
sim. Sabe porque? Por 
que mãe é mulher que não 
age. Mãe fica quieta pois 
tem seu tempo reduzido. 
Mãe não incomoda. Mãe 
está, em muitos casos, 
fora do mercado de tra-
balho. Mãe tem pouco 
tempo: o tempo que tem 
é precioso e normalmente 
é usado para coisas ur-
gentes. Ativismo fica por 
último. Uma mãe é uma 
mulher com muito menos 
tempo de incomodar e de 
reivindicar seus direitos na 
sociedade. 

Mas eu estou aqui 
para tentar mudar isso. 
Eu, mãe apaixonada louca 
pela cria, estou aqui para 
te dizer: essa romantiza-
ção é uma mentira. Ma-
ternidade é uma respon-
sabilidade pesada. Sim, 
é apaixonante, visceral e 
não posso mais ver a mi-
nha vida de outra maneira, 
porém vamos a verdade: 
tem que querer muito. Não 
compre a idéia poética de 
ser mãe.

Mãe não é exclusiva-
mente amor, carinho e 
compaixão. Mãe é uma 
mulher que sofre, que 
chora, que reclama. Mãe 
se tranca no banheiro por 
minutos livre pela sua sa-
nidade. Mãe é uma mulher 
que, como nunca antes, 
questiona o patriarcado e 
os malditos papéis de gê-
neros dentro da materni-

dade. Mãe fica com inveja 
do pai e da vida dele que 
segue tão igual a antes. 
Mãe sente vontade de 
ter nascido homem. Mãe 
se exclui socialmente. 
Mãe carrega nas costas 
dupla ou tripla jornada. 
Mãe abre mão da vida 
profissional porque não 
tem escolha. Ou em mui-
tos casos aceita qualquer 
trabalho porque precisa. 
Mãe vai rodar na entrevis-
ta de emprego, adivinha 
porque? Por que é mãe.
Mãe talvez seja uma mãe 
que não pôde ter acesso 
ao aborto e tenha sido 
obrigada a sê-lo. Mãe 
se arrepende. Sim, de 
ter se tornado mãe: pelo 
menos por um segundo, 
ela se arrependerá. Mãe 
se sente sozinha. Mãe 
vai querer que a licença 
maternidade acabe logo, e 
depois não vai querer que 
acabe nunca. Dói ficar em 
casa 100% do tempo com 
um bebê mas também dói 
sair de casa sem ele. Mãe 
é contradição. Mãe atura 
marido por medo de se 
separar. Por medo de ser 
mãe solteira. Mãe atura 
até violência doméstica 
por isso. Mãe tem dores. 
Físicas e psicológicas, 
muitas dores. Além das 
suas dores, mãe tam-
bém sente as da cria (10x 
mais forte). Mãe é mulher 
sobrecarregada. É mu-
lher há dias sem dormir. 
Cansada. É mulher sem 
o mínimo de vaidade pois 
já abriu mão do que não 
é urgente. Ou é mulher 
vaidosa que se sente feia 
por não ter tempo. Mãe se 
sente muito feia. Tem que 
se acostumar com o novo 
corpo. Mãe passa fome. 
Passa dias sem tomar 
banho. Mãe olha para o 
céu e agradece quando 
consegue fazer xixi. Mãe 
tem suas vontades e ne-
cessidades jogadas para 
o lado para atender a cria. 
“Ahhhh mas mãe que é 
mãe faz isso feliz”. Ela tem 
escolha? Mãe é insegura. 
Mãe é uma mulher que 
se tornou tão vulnerável 
quanto como se sua pele 

do peito fosse arrancada 
e o coração estivesse 
exposto ali assim tão fácil 
de ser machucado.

Leia Também: Precisa-
mos expor o puerpério

Mãe se culpa, se cul-
pa, se culpa diariamente 
e se questionará como 
mãe para o resto da vida 
pois a sociedade não vai 
cansar de apontar o dedo 
e lembrá-la de como ela 
provavelmente está fa-
zendo isso errado.

Mãe é uma mulher que 
sonhou com a materni-
dade romântica e sofreu 
muito para adaptar-se 
quando viu que a reali-
dade é bem diferente. E 
que, por conta da poesia 
que todos pensam quando 
se fala em “ser mãe”, ela 
não se sente no direito 
de reclamar. Não sem se 
sentir envergonhada ou 
culpada. PorqueMÃE É 
MÃE, dizem todos. Essa 
frase opressora que serve 
de justificativa para que 
aceitemos todo o peso da 
maternidade sem recla-
mar, quase como se fosse 
“agora aguenta”.

E é claro que eu es-
crevo esse texto com o 
coração e com culpa, 
pois afinal MÃE É MÃE, 
né? O que eu estava pen-
sando? Ainda bem que, 
no sofrimento, na surra, 
nas situações difíceis nós 
também crescemos. Agra-
deço a maternidade por 
me mostrar o quão forte 
nós realmente somos. 
E você nos subestima 
patriarcado, quando acha 
que a falta de tempo que 
a maternidade acarreta 
vai nos calar. Estamos 
juntando nossas forças. 
Nos aguarde.

Sobre a autora  
Julia Harger. Apaixo-

nada por veganismo, ani-
mais, Ashtanga e SUP 
yoga, cozinha crudivora, 
nutriçao vegana e agora 
pela Dominique. Criaçao 
com apego, amamenta-
çao prolongada, parto 
natural e tudo que tenha 
a ver.

uma conjuntura interna-
cional favorável, valoriza-
ção do salário mínimo, o 
estancamento na política 
de reforma trabalhista e 
de retirada de direitos im-
plantada por FHC (na sua 
maioria via Medidas Provi-
sórias) e a implantação de 
programas de distribuição 
de renda, o Brasil voltou 
a se desenvolver. Entre 
2004 e 2008 a indústria

cresceu, em média, 
4,3% ao ano e o setor 
de serviços, em média, 
4,8%. Durante o gover-
no Lula, o PIB chegou a 
crescer 4,1% ao ano, o 
que favoreceu a geração 
de empregos. Foram 22 
milhões de postos assala-
riados gerados entre 2003 
e 2016, uma média de 1,7 
milhão de novos empre-
gos por ano contra os 627 
mil do governo FHC. Em 
2013, pela primeira vez, o 
número de trabalhadores 
informais ficou abaixo dos 
50%.

No último dia 30, o 
IBGE divulgou os dados 
da Pesquisa Nacional 
Por Amostra de Domicílio 
(PNAD), que revela a volta 
do aumento da informali-
dade no Brasil. Segundo 
os dados da pesquisa, 
quase 70% dos empregos 
gerados no último trimes-
tre são informais. Já são 
10,8 milhões de pessoas 
trabalhando sem carteira 

no setor privado e 22 
milhões de trabalhadores 
atuando por conta própria. 
Além disso, o rendimento 
médio real do trabalhador 
caiu de 2.116 reais para

2.105 reais.
Mais uma vez, os da-

dos revelam os reflexos 
da política neoliberal so-
bre o emprego no Brasil, 
com a desestruturação 
do mercado de trabalho, 
desintegração da indústria 
nacional, flexibilização 
das leis trabalhistas e 
retirada de direitos dos 
trabalhadores. A estag-
nação econômica, além 
do desemprego, impede 
o enfrentamento dos pro-
blemas sociais. O apro-
fundamento da agenda 
neoliberal, tal como nos 
anos 1990, tem levado 
milhares de trabalhadores 
de volta ao desemprego, à 
precarização e à pobreza, 
situação que deve ser 
agravada pela falta de in-
vestimentos em educação 
e de oportunidades para 
os jovens. Um retrocesso 
que deve se aprofundar 
como efeito da reforma 
trabalhista e que levará, 
pelo menos, duas déca-
das para ser superado.

*Manu Mantovani é 
jornalista e mestranda 
em Desenvolv imento 
Regional

EXTRATOS
Processo: 058/2017

Modalidade: Pregão Presencial 
Nº 029/2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Pregoeiro Municipal de DOM 

VIÇOSO, no uso de suas atri-
buições, ADJUDICA a empre-
sa Claudete Carvalho Gorgulho 
48324221620 - MEI, licitante ven-
cedora do Processo Licitatório nº 
058/2017 na modalidade de Pregão 
Presencial nº 029/2017, que tem 
como objeto Contratação de em-
presa especializada em prestação 
de serviços para organizar e dirigir 
o Desfile Miss Dom Viçoso, no 
dia 09 de dezembro de 2017, no 
Estádio Municipal José Antônio 
Ribeiro, durante o 64º Aniversário 
de Emancipação Político- Adminis-
trativa do Município, no valor de R$ 
5.950,00 (cinco mil e novecentos e 
cinquenta reais).

Dom Viçoso, 07 de Dezembro 
de 2017.

Pedro de Moura Campos
Pregoeiro

TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de DOM VI-
ÇOSO, no uso de suas atribuições, 
HOMOLOGA o julgamento da Co-
missão Permanente de Licitações 
referente ao Processo Licitatório 
nº 058/2017 na modalidade de 
Pregão Presencial nº 029/2017 
que tem como objeto Contratação 
de empresa especializada em pres-
tação de serviços para organizar e 

dirigir o Desfile Miss Dom Viçoso, 
no dia 09 de dezembro de 2017, 
no Estádio Municipal José Antônio 
Ribeiro, durante o 64º Aniversário 
de Emancipação Político- Adminis-
trativa do Município.

Dom Viçoso, 07 de Dezembro 
de 2017.

Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa: Serviço 

Cultura e Turismo
Contrato nº: 2017.12. 002
Data de Assinatura: 08 /12/ 

2017
Vigência: 08 /12 /2017 A 29 

/12/ 2017
Processo de Licitação nº: 058 

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

Presencial nº 029 /2017
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 

e 8.666/93
Objeto: Contratação de empre-

sa especializada em prestação de 
serviços para organizar e dirigir o 
Desfile Miss Dom Viçoso, no dia 09 
de dezembro de 2017, no Estádio 
Municipal José Antônio Ribeiro, 
durante o 64º Aniversário de Eman-
cipação Político- Administrativa do 
Município.

Contratado: Claudete Carvalho 
Gorgulho 48324221620 – MEI 

CNPJ: 17.841.352/0001-72.
Dotação Orçamentaria: 2.9.0.13

.392.009.2.0052.3.3.90.39
Valor: R$ 5.950,00 (cinco mil e 

novecentos e cinquenta reais).

Prefeitura Municipal 
de Dom Viçoso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ACORDO COLETIVO 2018
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Produtos Ali-

mentares de Três Corações e Região, CNPJ: 07.899.176/0001-76, 
CÓDIGO SINDICAL: 016.088.97619-8, através de seu Presidente, 
com base em dispositivos legais e estatutários convoca todos os 
Trabalhadores das Empresas, Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda, 
CNPJ: 24.949.232/0004-00 e Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda, 
CNPJ: 24.949.232/0034-17, pertencentes à categoria profissional 
deste sindicato, para participar da Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada no próximo dia 20 de dezembro de 2017, no pátio 
(estacionamento) da Empresa Polenghi, na Praça da Estação, s/n, 
Centro – São Vicente de Minas/MG, CEP 37370-000. às 13h00min, 
em primeira convocação, para tratar da seguinte ordem do dia: 1º 
- Instalação dos trabalhos com verificação de quórum, 2º - Leitura 
do presente edital, 3º - Discussão do desconto da Contribuição 
Solidaria, 4º - Discussão e deliberação da pauta de reivindicações 
que, após aprovada, será encaminhada para as empresas, e com 
vistas à celebração do Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, 
a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2018, 5º - Autorização à 
diretoria do sindicato para firmar Acordo Coletivo de Trabalho e, 
na inviabilidade, poderes para instaurar dissídio coletivo junto ao 
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, 6º - Deliberar 
sobre contribuições à entidade, observado o disposto nos Artigos 
7º, incisos VI e XXVI e Art. 8º, incisos III, IV e VI da Constituição 
Federal, Artigos 462, 513 alínea “e” e 545 da CLT e Art. 8º da Con-
venção 95 da OIT. Não havendo quórum em primeira convocação, 
a assembléia será realizada 30 (trinta) minutos após, no mesmo 
local e data com qualquer número de trabalhadores presentes, 
conforme disposto no Art. 859 da CLT. O encerramento da pre-
sente assembléia só ocorrerá com o término das negociações, 
por este motivo poderá ser convocada quantas vezes se fizer 
necessário, independente de um novo edital. Três Corações 
M/G. 11/12/2017. Rogério Prado Ribeiro – Presidente.
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Para vocês que adoram conhecer lugares com natureza exuberante
Um mar de Montanhas

 *Texto e fotos: Moisés 
Lima,Wikiparques

A correria do dia a dia 
tem nos dominado e, por 
isso, cada vez mais as 
pessoas têm procurado 
parques e áreas verdes: 
para contemplação, diver-
são, prática de esporte e, 
se você for como eu, para 
tirar fotos. Minas Gerais é 
um “mar de montanhas”, 
assim tem uma diversida-
de imensa de ambientes 
e cenários naturais que 
empolgam qualquer um. 
Para quem ama a fotogra-
fia de natureza, ir à locais 
como estes, preservados 
e cheio de vida, é algo 
emocionante.

Se você, leitor, é da-
queles que adoram co-
nhecer lugares com natu-
reza exuberante, então vai 
adorar este post. A seguir, 
alguns relatos sobre par-
ques e áreas protegidas 
do estado que você pro-
vavelmente gostaria de 
conhecer.  

Parque Nacional do 
Caparaó

Vamos começar com 
o Parque Nacional do Ca-
paraó, onde fica o famoso 
Pico da Bandeira. Num 
local de beleza única, o vi-
sitante tem a oportunidade 
de contemplar um incrível 
nascer do sol, sobre um 
cobertor de nuvens que 
toma conta de todo o hori-
zonte. A caminhada até lá 
exige preparo físico, mas 
vale a pena o esforço. 
O pico oferece infinitas 
oportunidades de fotogra-
fia, basta você usar sua 
criatividade. Eu optei por 
colocar a câmera no tripé 
e me inserir no cenário 
fazendo uma foto em HDR 
(High Dynamic Range ou 
ampla faixa dinâmica, 
em português – método 
utilizado em fotografia 
para alargar o alcance 
dinâmico, isto é, a razão 
entre o valor mais claro 
e o mais escuro de uma 
imagem).

O Parque também 
possui outros picos como 
dos Cristais, do Cruzeiro, 
do Calçado, do Calçado 
Mirim, que proporcionam 
ao caminhante a oportu-
nidade de uma caminha-
da longa por diversos 
picos e cenários cheios 
de detalhes.

Parque Estadual do 
Rio Doce

Outro local que não 
pode ficar de fora é o Par-
que Estadual do Rio Doce, 
que possui o maior frag-
mento contínuo em Minas 
da preciosa Mata Atlân-
tica. Suas trilhas são um 
atrativo para quem gosta 
de um caminhar imerso na 
floresta. Em cada cantinho 
tem algum detalhe para 
ser fotografado, por isso 
ande com calma e com 
bastante atenção.     

O parque também ofe-
rece passeios de barco 
no terceiro maior sistema 
de lagoas do Brasil. Para 
fotógrafos, um paraíso: 
as margens das lagoas 
são abundantes em vida 
e diversidade. Sua bio-
diversidade é incrível, já 
que a unidade de conser-
vação possui milhares de 
espécies de aves, uma 
alegria para os obser-
vadores. Além de contar 
com várias espécies de 
mamíferos, como a onça-
pintada, anta, guaxinim e 
o tapeti.

Então, para garantir 
boas fotos da vida sel-
vagem, não se esqueça 
de levar uma teleobjeti-
va no passeio de barco, 
pois os animais certa-
mente estarão longe e 
podem se esconder com 
a aproximação.

Parque Estadual do 
Rio Preto

Em meio a vales, mon-
tanhas, cachoeiras e rios 
com águas cor de chá, o 
parque Estadual do Rio 
Preto é um lugar ímpar. 
Seu cenário nos surpre-

ende pelas formações 
rochosas que formam pai-
néis gigantes de quartzo e 
enriquecem a paisagem.

Uma lente grande an-
gular deve estar na sua 
lista de equipamentos, 
pois as trilhas sempre 
levam a  locais incríveis. 
Não esqueça também o 
seu tripé, assim você po-
derá tirar várias fotos com 
o obturador em baixa velo-
cidade para criar o efeito 
de nevoa nas cachoeiras. 
Outro item a ser explorado 
é o filtro polaroide. Com 
ele você poderá remover 
o brilho da água e criar 
belas fotos, com os cursos 
d’água como fundo. 

Parque Estadual 
Serra do Papagaio
Lugar espetacular, o 

Parque Estadual Serra 
do Papagaio é ótimo para 
quem quer unir uma boa 
caminhada à fotografia 
de natureza. A Serra do 
Papagaio faz parte do 
Circuito das Águas, no sul 
de Minas, assim chama-
do. O circuito recebe este 
nome porque passa por 
centenas de cachoeiras e 
cursos d’água, que só são 
possíveis graças ao relevo 
acidentado e montanhoso 
do estado.

O parque também 
abriga uma rica biodiver-
sidade de fauna e flora, 
possuindo espécies que 
só podem ser encontra-
das na região da Serra 
da Mantiqueira. Isso de-
monstra sua importância 
para a conservação des-
tes animais.

Caso você deseja re-
gistrar esses seres peque-
ninos, lembre-se de levar 
uma lente macro. Assim 
você conseguirá se aproxi-
mar e capturar alguns de-
talhes que provavelmente 
passariam despercebidos. 
Mas se você não tem uma 
lente macro, não precisa 
ficar triste, pois existe uma 
alternativa. Você pode 
adquirir um filtro close up, 
que ajuda bastante.

O “Mar de Montanhas” 
ainda tem muitos outros 
parques que certamente 
merecem uma visita. Eu 
ainda quero conhecer e 
fotografar todos. E você? 

Longe de Müsster, na 
Alemanha, cidade onde 
nascera a 20 de julho de 
1910, longe da família que 
ele amava, longe de São 
Lourenço, cidade onde 
viveu 41 anos, Frei João 
José Gepp entregou sua 
alma a Deus na madru-
gada do dia 26 de outubro 
de 2005. Sua família era 
de origem católica; foi 
criado, portanto, dentro 
dos preceitos da fé.

Aos 19 anos, tendo 
certeza de sua vocação, 
entrou para o seminário 
em julho de 1929. Era seu 
propósito ser missionário 
e levar a palavra de Deus 
ao Novo Mundo. Foi com 
esta determinação que a 
dez de agosto de 1932, 
dia do Mártir São Louren-
ço, chegou ao Brasil.

Em Rodeio - Santa 
Catarina - fez o noviciado, 
iniciado a 27 de janeiro de 
1934. A 28 de janeiro de 
1935 fez sua primeira Pro-
fissão de Fé. Este dia foi 
muito importante para ele: 
deixou o nome nobre de 
Henirich Gepp e tornou-se 
João José, nome simples, 
bem brasileiro. Abraçava 
por ideal a simplicidade e 
a humildade franciscana.

Humildade e obediên-
cia levaram-no a exercer 
os mais simples deveres 
dentro de sua comunida-
de: a responsabilidade 
pelo conserto e conserva-
ção dos sapatos e sandá-
lias dos irmãos; confecção 
e conserto das batinas; 
tarefas que desempenhou 
com dignidade, feliz em 
ser útil enquanto pode.

A 21 de setembro de 
1959 chegou a São Louren-
ço. Chegou com a primave-
ra, trazendo no coração as 
flores da compreensão, do 
amor ao trabalho, vivencian-
do à vontade de servir e de 
amar. Encantou-se com a 
cidade e iniciou um traba-
lho de grande importância: 
foi Diretor-Responsável 
pelo São Lourenço Jornal 
e da Gráfica e Editora São 
Lourenço.

Frei João, como todos 
o chamavam, era sistemá-
tico, circunspecto, falava 
baixinho e seu sorriso 
era tímido; seus gestos 
pareciam medidos... Era 
simples e bom.

Em São Lourenço ja-
mais deixou a batina. Ao 
viajar usava terno e grava-
ta. Certa vez, ao regressar 
da Alemanha, onde esti-
vera em visita à família, a 
equipe do São Lourenço 
Jornal o esperava com 
uma festinha improvisa-
da nas dependências do 
jornal. Apesar da alegria 
estampada em seu rosto 
ele não se deixou fotogra-
far, pois estava sem sua 
gasta batina marrom...

No último ano em que 
esteve a frente do São 

Lourenço Jornal, em de-
zembro a equipe, reunida, 
convidou-o para saborear 
uma pizza na Padaria 
São Lourenço. Ele só 
aceitou o convite se  fos-
semos buscá-lo e leva-lo 
de volta. Naquela noite, 
Frei João esteve alegre 
e descontraído. Deu-nos 
uma grande alegria. 

Frei João era conser-
vador. Todas as tardes 
saia apressado do “escri-
tório” e ia assistir a missa. 
Entrava na igreja pela 
porta lateral, ajoelhava-
se sempre no mesmo 
banco no lado esquerdo 
da igreja. Vendo-o, nestes 
momentos, tinha-se a cer-
teza de que Deus estava 
a seu lado. Piedade e fé 
transpareciam em sua 
figura contrita.

Seu único lazer eram 
os selos. Era membro da 
Associação dos Colecio-
nadores de Selos. Como 
filatelista foi várias vezes 
premiado. Seu acervo 
com temas Marianos e 
Franciscanos era gran-
dioso e de grande valor. 
Continha também o ce-
lebre “Olho de Boi”.

Certa vez mostrou a 
coleção à sua equipe de 
trabalho explicando quais 
eram os mais valiosos; 
mas dizia: -“Para mim são 
todos iguais”.

Onde andará a cole-
ção de selos de Frei João 
José? Talvez no convento 
Santo Antônio ou a dioce-
se a tenha guardado...

Frei João era muito 
preocupado com o Jor-
nal. Fiscalizava cada 
anúncio e dizia: -“Anún-
cio tem que traduzir exa-
tamente o que o anun-
ciante quer. Não pode ter 
dupla interpretação”. 

Se algum anúncio 
não est ivesse c laro , 
preferia chamar o anun-
ciante e refazer o texto.  
Fui testemunha de um 
caso destes.

A gráfica era a sua 
paixão! Gráfica e loja tinha 
a mesma importância para 
ele. Conversava com as 
funcionárias da loja, acon-
selhava-as e vivia os seus 
problemas. Era, porém, 
firme quando necessário 
repreendê-las.

Certa época fui ao 
seu “escritório” cumpri-

mentá-lo; era o dia 04 
de outubro, festa de São 
Francisco de Assis.

Frei João contava mo-
edas. Havia, na mesa, 
vários “montinhos” delas. 

Percebi que Frei João 
estava preocupado e 
perguntei:

- O que foi Frei João, 
algum problema?

Ele respondeu:
- Está difícil fechar a 

conta deste mês. Mas, a 
província ajudará...

Perguntei:
- Porque o nome Pro-

víncia?
Ele sorriu meio enca-

bulado e disse:
-  Falei  Província? 

Oh! Errei. Devia dizer 
Providência.

Assim era Frei João. 
Sempre brincando, mes-
mo que fosse coisa séria.

Por falar em escritório 
devo dizer que era uma 
mesa com duas cadeiras 
(uma para ele e outra para 
visita). Ficava na própria 
loja, dividido por um biom-
bo de treliça. Simples, 
muito simples, a cara do 
Frei João.

Frei João sempre fu-
giu de fotografias. Um 
dia o fotografei sem que 
ele percebesse. Reve-
lada a foto, mostrei a 
ele, já preocupada com 
sua reação. Qual não foi 
minha surpresa quando 
ele disse: - “Quem é este 
Frade tão bonito”?

Realmente foi a me-
lhor foto do Frei João.

A 15 de fevereiro de 
2000, Frei João deixou 
São Lourenço. Era pre-
ciso descansar e cuidar 
da saúde. Os Irmãos do 
Convento de São Fran-
cisco, em São Paulo, 
receberam-no com ca-
rinho fraterno.

Deixar o Jornal e a 
Gráfica certamente foi 
para Frei João uma grande 
provação. Em São Paulo 
recebia regularmente a 
visita dos amigos.

Frei João José Gepp, 
faleceu em São Paulo no 
Hospital Santa Catarina. 
Foi sepultado à tarde do 
dia 26 de outubro, no Ce-
mitério da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento, 
no jazigo franciscano.

O sino da Igreja Matriz 
de São Lourenço dobrou 
naquela tarde, mas Frei 
João não ouviu. Dobraram 
por ele os sinos da Pátria 
Celeste e abriram-se as 
portas do Paraíso. Frei 
João entrou triunfante, 
certo do seu dever cumpri-
do, certo também de que 
sua vida não foi em vão. 

Chegou feliz! Com 
toda certeza vestia sua 
batina marrom... Marrom, 
gasta pelo tempo, porém, 
resplandecente!

FREI JOÃO JOSÉ GEPP

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Rio Doce possui um dos maiores complesxos de lagoas do mundo

Cachoeiras deslumbrantes são sempre boas de fotografar

Amanhecer do pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó

Cachoeira Sempre Vivas

Flores Hippeastrum só ocorrem em altitude

Tapeti, espécie de  coelho nativo

O Sapo Flamenguinho 

Foto: Moises Lima / wikiParques
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Paróquia de Aiuruoca 
comemora 300 anos

No dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição, 
igreja comemorou 300 anos de história no Município

Quem esteve presente na 
festa de comemoração dos 300 
anos da Igreja de Nossa Se-
nhora em Aiuruoca, pode sentir 
a importância histórica dessa 
celebração para o Município. 
Era nítida a emoção dos que 
estiveram presentes. 

A igreja é de fundamental 
valor histórico religioso não 
só para Aiuruoca, mais para 
as demais cidades da região, 
já que ela é mais antiga que a 
própria diocese da região, que 
fica em Campanha.

A celebração começou no dia 
29/11, com o 1° dia da Novena, 
as participações das Comunida-
des Rurais das Furnas de Baixo 
e Pedros; a Pastoral Catequé-
tica, MESC e Coral Vozes de 
Aiuruoca. Celebrando a Bênção 
da Água e teve como presidente 
da Celebração: Pe. Ednaldo Bar-
bosa, Pároco da Paróquia N.Sra. 
da Ajuda de Três Ponta.

Na quinta feira, 30/11 foi o 2º 
Dia da Novena que contou com 
a participação das Comunidades 
Rurais Engenho e Água Limpa; 
Terço dos Homens e Setor Mis-
sionário São José.  Celebrando 
a Bênção da Saúde.               

Presidente da Celebração: Pe. 
Luis Henrique Moreira da Silva, 
Vigário Paroquial da Paróquia São 
Sebastião de Passa Quatro.

No dia 1/12, Sexta-feira, o 3º 
Dia da Novena, com a participação 
das Comunidades Rurais Taman-
duá e Quatro Óleos; Apostolado da 
Oração, Dízimo, Setor Missionário 
São Francisco e Coral Domus 
Ecclesiae de São Lourenço, cele-
brando a Bênção dos Pães.

Presidente da Celebração: 
Pe. Bruno César Dias Graciano, 
Pároco da Paróquia de São Lou-
renço Mártir.

O 4º dia Novena aconteceu 
em 02/12, com a benção dos 
Objetos de Devoção e contou 
com a participação das Comu-
nidades Rural Pedra / Matutu; 
Pastoral Litúrgica, Setor Mis-
sionário Santa Mônica, ECC e 
Orquestra Lira Sanjoanense de 
São João Del Rei.

Domingo, dia 03, o 5º dia 
Novena foi a Celebração do 
Sacramento da Crisma, parti-
ciparam a Comunidade Rural 
Ponte Alta; Pastoral do Batismo, 
Comunidade do Divino Pai Eter-
no, Seminaristas do Seminário 
Diocesano N. Sra. das Dores 
e Coral Vozes de Aiuruoca. 
Presidente da Celebração: Dom 
Pedro Cunha Cruz, Bispo Dioce-
sano de Campanha.

O 6º dia da Novena aconte-
ceu na segunda-feira, 04. Com 
a celebração da Benção dos 
Jovens, estiveram presentes a 
Comunidade Rural Furnas de 
Cima; RCC e Setor Missionário 
Beata Nhá Chica. Presidente 
da Celebração: Pe. Francisco 
de Assis Miguel, Pároco da Pa-
róquia de Nossa Senhora das 
Dores de Miracatu/SP, Diocese 
de Registro/SP.

A Terça-feira, 5, foi o 7º dia da 
Novena, participaram as Comuni-
dades Rurais Cangalha e Guapia-
ra; MESC e Setor Missionário Di-
vino Espirito Santo. Foi celebrada 
a Bênção dos Remédios

Presidente da Celebração: 
Pe. Manoel Marques da Silva, 
Pároco da Paróquia de São José, 
de São José do Alegre.                    

Dia 06, Quinta-feira foi o 8º 
Dia da Novena, a Comunidade 
da Raia; CAP e Mãe Rainha par-
ticiparam do evento que celebrou 
a Bênção do Sal.

Presidente da Celebração: 
Pe. Francisco de Assis Carva-
lho, Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças de Três 
Corações.  

Na Quinta-feira, 7, o 9º dia da 
Novena, teve a participação da 
Comunidade do Pinhal; Grupo 

dos Jovens, Coroinhas, Acólitos, 
Seminaristas do Seminário Dio-
cesano N. Sra. das Dores e Coral 
Campanhense, que celebraram a 
Bênção das Velas. Presidente da 
Celebração: Pe. Marco Antônio 
Iabrudi Filho, Adm. Paroquial da 
Paróquia N. Sra. da Conceição 
de Aiuruoca.

O ápice da festa foi na Sexta 
Feira, 08, dia da Padroeira, onde 
teve a Solenidade Imaculada 
Conceição: 300 anos da Fé Ca-
tólica em Aiuruoca! 

A celebração começou as 
5hrs com o Dobrar dos Car-
rilhões e a Alvorada pelo Alto 
Falante da Matriz, as 8h acon-
teceu a primeira Missa solene 
da Primeira Eucaristia. As 11h, 
a missa foi na Igreja Matriz. 
Retornou a celebração às 18 
horas com a Procissão de Nossa 
Senhora da Conceição, saindo 
da Igreja Matriz percorrendo as 
ruas do centro e, em seguida, 
Missa Solene de encerramento 
dos festejos da Padroeira.

Durante a missa das 11, 
aconteceram algumas home-
nagens para os presentes. A 
primeira foi para ao Professor 
Luiz Gonzaga Ferreira, em agra-
decimento pela participação nas 
comemorações e a apresentação 
do Coral Vozes de Aiuruoca, que 
deixou a todos emocionados. O 
Senhor Joaquim Elói dos Santos 
Meireles, em agradecimento 
pelos 65 anos como procurador 
da festa de Nossa Senhora da 
Conceição. Ao término foram 
entregues algumas lembranças 
ao Conego Luzair, chanceler 
do Bispado da Campanha, que 
foi o presidente da celebração, 
representando o Bispo Emérito, 
Dom Diamantino Prata de Carva-
lho e aos padres que estiveram 
presentes na celebração.

No sábado, 09, terá a Missa 
na Igreja Matriz e no Domingo, 10, 
terá o Leilão de Gado e a Missa 
na Matriz, que durante a missa 
Solene contará com a Participa-
ção do Coral e Orquestra Ribeiro 
Bastos de São João Del Rei.

Todos os dias após a Missa, 
os fiéis puderam contar com as 
barraca com salgados e refrige-
rantes sob a responsabilidade 
dos Casais do ECC e da Pastoral 
do Dízimo.

Os Seminaristas Diocesanos 
realizaram uma Missão em todas 
as Capelas Rurais entre os dias 
02 e 07 de dezembro.

Os que foram com brilho no 
alhar garantem que a Celebração 
foi linda e renovou as esperanças 
para o próximo ano. 

O evento teve apoio da 
Prefeitura Municipal de Aiuruo-
ca, Polícia Militar, Corporação 
Musical São Vicente de Paula, 
Banda Marcial La Sales e Coral 
Vozes de Aiuruoca.

Celebração dos 300 anos da Paróquia de Nossa Senhora da Conceiçao de Aiuruoca

Celebração pelo Conego Luzair Coelho, Chanceler do Bispado 
da Campanha

Homenagem ao Maestro, Professor Luiz Gonzaga Ferreira Pinto, 
pelo Prefeito Paulo Senador e Padre Marco Antônio Iabrudi 

Homenagem ao Sr. Joaquim Elói dos Santos Meireles, em agra-
decimento pelos 65 anos, como procurador da festa de Nossa 
Senhora da Conceição

Integrantes do Coral Vozes de Aiuruoca

Fotos: Márcio Muniz
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Por Maria Rosa Maciel 
Almeida

Bem-aventurado é o povo 
que, por 300 anos de caminhada, 
teve como Estrela Guia, Mãe e 
Protetora própria de Deus – a 
Virgem Imaculada Conceição. 
Esse povo que, nos aglomera-
dos em redor das minas, teve 
sede de uma riqueza maior: um 
lugar onde pudesse, reunido, 
conversar com o Pai do Céu. E 
foi assim que, nos sertões da 
Juruoca, essas pessoas funda-
ram no lugar chamado Freguesia 
Velha, a primeira capela; e esco-
lheram, como padroeira NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO. Da 
sua existência tem-se notícias 
pelas anotações do Pe. José 
Diniz Ponce (que nela fora bati-
zado pelo beneditino Frei José) 
documentos datados de 1711, 
encontrados no Arquivo Metro-
politano de São Paulo.

A paróquia mesmo nasceu no 
ano de 1717, por ato episcopal 
de Dom Francisco de São Jerô-
nimo, 3º bispo do Rio de Janeiro. 
O pároco Manoel Rabelo tomou 
posse em 1718 e ficou até 1725, 
quando também foi criada a Ir-
mandade de Nossa Senhora da 
Conceição, que seria um arrimo 
da Paróquia.

A povoação crescia e re-
solveu-se construir uma igreja 
melhor, distante da primitiva 
um quilômetro, num lugar mais 
“ameno”. É onde fica a atual.

Dois mineradores – Domin-
gos Teixeira de Morais e Manoel 
Mendes de Carvalho – em 1742, 
doaram o patrimônio para a ex-
pansão do arraial e à Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição. 
É onde está a Praça Monsenhor 
Nagel e a igreja atual. A condi-
ção era de que quem quisesse 
construir moradias, doasse uma 
certa importância para as des-
pesas religiosas.

Os anos virando décadas e 
séculos, a paróquia crescia.

No decorrer do tempo, des-
de 1717 até 1919, a paró-
quia teve 40 párocos, quando 
chegou Monsenhor Antônio 
Fortunato Nagel. Como seus 
predecessores, era muito devo-
to da Imaculada e exerceu seus 
trabalhos com muita intensida-
de. No ano de 1936 projetou 
uma grande reforma na Matriz; 
em 1952, ainda outra, que foi 
concluída em 1954, sendo sa-
grada com toda solenidade em 
06/06/1954, por Dom Inocêncio 
Engelkey, bispo diocesano.

Monsenhor Nagel não só 
cuidou da Matriz: criou o hos-
pital São Vicente de Paulo e 
a Conferência Vicentina para 
auxil iar na manutenção do 
mesmo. Em 1938, criou o Co-
légio Santa Edwiges, tendo 
conseguido junto ao Consulado 
Alemão e com a força do pre-
sidente Getúlio Vargas, a vinda 
das primeiras professoras e 
administradoras – as Freiras 
alemãs Franciscanas, que de-
ram suporte ainda ao hospital. 
Como esse educandário era 
exclusivo para o sexo feminino 
(por exigência das Freiras) 
anos mais tarde começou a fun-
cionar o Colégio São José, para 
o sexo masculino, o qual depois 
foi absorvido pelo João XXIII, 
regido pela CINEC. Esse pá-
roco permaneceu por 45 anos, 
até sua morte em 10/09/1964. 
Sucederam-no, até 1967, mais 
3 sacerdotes, quando, neste 
ano, foi nomeado pároco o Pe. 
Luís Vieira Arantes, filho da ter-
ra e que estudou algum tempo 
no Educandário Santa Edwiges. 
Esteve à frente deste rebanho 
aiuruocano por algum tempo, 
depois prestou seus relevantes 
serviços em outras paróquias 
desta Diocese. Durante o tem-
po em que aqui esteve, fez 
reformas na Matriz, desenvol-
veu a criação de capelas para 
dar assistência aos bairros 
distantes, onde regularmente 

celebrava missas e promovia 
leilões. A última capela foi a do 
Pai Eterno, no bairro Campo 
Prático, que serviu de auxílio 
nas obras religiosas da Paró-
quia. Já alquebrado pela doen-
ça, celebrou lá até as vésperas 
de sua partida para os braços 
do Pai. Este pároco viabilizou 
também vários cursilhos para 
os paroquianos, com a ideia de 
despertar líderes religiosos na 
comunidade. Também fomentou 
encontros de casais e cursos 
preparatórios de noivos.

O último pároco, na vacância 
do Monsenhor Luís, foi o Padre 
Marco Antônio Iabrudi Filho, 
agora à frente da Paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição. 
Empreendeu com garra a re-
forma total da Igreja Matriz e a 
restauração das imagens, bem 
como a de muitas capelas. Para 
isto, promoveu festas e leilões, 
conclamando as pessoas a par-
ticiparem ativamente.

Relembramos também o 
trabalho dos coadjutores no 
decorrer de todo este tempo, 
como o dos padres visitantes, 
todos incentivando a devoção 
à Maria. Não nos esqueçamos 
dos missionários, leigos, inte-
grantes de todas as pastorais, 
que, tal qual um rebanho se-
guindo seu pastor, não medem 
sacrifícios para cumprir tudo, 
conforme se determinam as 
ordens superiores.

A Paróquia marcou sua pre-
sença no Seminário Diocesano 
de Campanha, onde se forma-
ram muitos de seus filhos, apro-
ximadamente 30, espalhados por 
toda parte, importantes portado-
res da Boa-Nova de Cristo.

Nesta homenagem salienta-
mos ainda, com carinho, a partici-
pação das famílias que estiveram 
sempre ao lado dos párocos, 
trabalhando no crescimento da 
fé em todas as horas, desde o 
princípio até os dias atuais, cami-
nhando como povo de Deus pelos 
sertões da Juruoca, rumo à Nova 
Canaã, ao lado de Maria.

E agora, ó Virgem Imacula-
da, padroeira desta terra, Mãe 
deste povo que se encontra a 
teus pés, estende mais ainda 
o teu manto sobre essa gente 
e essas plagas. Protege-o das 
armadilhas dos maus. Acolhe, 
com teu carinho de Mãe, todos 
aqueles que te foram confiados 
como filhos: os pioneiros que 
em 1717 erigiram a primeira 
Igreja, porque tinham saudades 
de ti. Porque precisavam do teu 
regaço para descansar. Protege 
o povo que te elegeu padroeira 
em 1717, esta comunidade que 
há 3 séculos caminha sob a tua 
orientação, em busca da Terra 
Prometida. Protege os nossos 
Guias, os párocos – desde o pri-
meiro e no desenrolar dos anos 
até aqui; e os outros que ainda 
estão por vir. Acolhe-os em teus 
braços de Mãe, como também 
suas próprias mães, que os en-
tregaram ao Sacerdócio, como 
dádivas do seu sangue. Prote-
ge igualmente os sacerdotes 
que aqui nasceram e tanto nos 
orgulham por propagar a tua 
devoção mundo afora. Protege 
todos as pessoas bondosas que 
estiveram presentes sempre no 
teu caminho, mas não te esque-
ças daqueles que se desviaram 
e busque-os para Deus. Que 
a luz da tua coroa de estrelas 
ilumine os roteiros para todos os 
viajantes destas plagas.

Ó Maria Imaculada, neste 
aniversário de 3 séculos de cami-
nhada, recebe agora a oferta que 
traz o teu povo, como recebeste 
a do poema de Anchieta na praia 
de Iperoig, e os versos vibrantes 
do Pe. Antônio Tomás nos sertões 
cearenses. Nossos corações vi-
brando de afeto, abrem-se a teus 
pés, como se fossem flores. E 
encerrando, pedimos que aceite 
e acolha a nossa súplica, com o 
verso do poeta:

“Ó, Tu, Mulher sem man-
cha, esconde-me, esconde-
me em teu amor.”

300 anos de Paróquia

Igreja reformada este ano

Igreja reformada em no ano de 1936

Praça da Matriz na deca de 1930 antes da reforma

Igreja após a reforma de 1954

Fotos: Acervo fotográfico Gilberto Furriel
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Curso de Turismo Rural 
em Aiuruoca

A SEDESA está com inscrições abertas e vagas 
limitadas  para os cursos do próximo ano

Procurando aprimorar 
as habilidades em turismo 
e oferecer maior capaci-
tação aos trabalhadores 
do turismo de Aiuruoca, 
a Prefeitura Municipal 
de Aiuruoca, através da 
SEDESA, está propondo 
4 cursos voltados para a 
área. 

São eles e suas previ-
sões de datas:

A Arte de Conduzir 
em Trilhas e Roteiros (1ª 
semana de Março)

Empreendendo na 
Atividade Artesanal (2ª 
semana de Março)

Empreendendo o Tu-
rismo no Espaço Rural 
(Abril)

E m p r e e n d e n d o  o 
Serviço de Alimentação 
(Maio)

Estes cursos serão 
oferecidos pelo SENAR 
MINAS (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) e 
ministrados pelo Instrutor 
Gustavo Toledo.

Todos que tenham in-
teresse, pessoa física, 
produtor rural, hotelei-
ro, bares, restaurantes, 
guias, condutores, moni-
tores, artesãos, etc. Estão 
todos convidados para 
participar 

A pre-inscrição está 
ocorrendo na sede da SE-
DESA, das 12:00 às 18:00 
de Segunda a Sexta.

Para maiores informa-
ções entre em contato: 
(35)  3344 1924 / turis-
mo@aiuruoca.mg.gov.br

Natal Magia das Águas
Caxambu preparou uma celebração 

mágica para a população

Mais uma vez, a 
cidade de Caxambu 
mostra que a arte é um 
forte aliado para que 
o espirito de natal se 
faça presente. Inúme-
ras atrações fazem a 
alegria dos moradores 
e turistas .

O Grupo Rasgacêro 
e o Artêro é uma das 
atrações confirmadas 
esse ano. Grupo mi-
neiro de experimenta-
ção artística, a partir 
de elementos da cul-
tura regional brasileira  
com música,  teatro, 
circo, dança e  poesia .  
Realizou intervenções 
de  08 a 10/12 em Ca-
xambu.

Part indo de uma 
Kombi, cria-se uma 
atmosfera de artes, de 
onde surgem os perso-
nagens do Rasgacêro 
para compor espetácu-
los, no qual se fundem 
a música regional com 
poesia, dança, teatro 
e circo. “Rasgacêro e 
o Artêro é alegria que 
transforma o meio...! 
“  como eles mesmo 
se descrevem em sua 
página oficial.

Dia 08/12 (Sexta-
feira), a população e 
os turistas puderam 
assistir ao  Desfile de 

Natal – 18h (Centro), 
Cinema na Praça – 
19h (Praça XVI de Se-
tembro) e encerrando 
a noite, o Trio Bossa in 
Jazz no Calçadão.

No Sábado, teve o 
Desfile de Natal, Cine-
ma na Praça  e o Trio 
de Gala no Calçadão.

Domingo teve o Ci-
nema na Praça  e o 
Araçá Quarteto  no 
Calçadão

Paralelo a isso, o  
Centro Educacional 
Genny Gomes prepa-
rou uma programação 
especial de Natal em 
parceria com a Prefei-
tura Municipal, com a 
Corrida estudantil de 
Natal, a apresentação 
da Casa do Papai Noel 
e a Cantada de Natal.

No Sábado ainda 
teve a Banda Brazi-
lian Piper, no calça-
dão fazendo o público 
dançar.

E dia  15/12 (Sexta-
feira), será a vez do  
Espetáculo Uma Noite 
de Luz com a Esco-
la de Dança DENISE 
FONSECA (Calçadão), 
as 20 hrs.

Os eventos  são 
uma realização da Pre-
feitura Municipal de 
Caxambu.

Alunos na Corrida Estudantil de Natal

Cinema intinerante e apresentações teatrais para o público

Grupo Rasgacêro e o Artêro fizeram intervenções durante o final de semana em Caxambu
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Projeto do Instituto Cultural Maurício de Sousa “Turma da Mônica contra as drogas” - leia e compartilhe - Final

Bocaina de Minas recebe 
desafio de Corrida de Montanha

Aconteceu  na cidade 
de Bocaina de Minas, no 
último dia 25, a 1° etapa 
da Evolution Challenge 
Yourself (em tradução livre 
“ Desafio de evolução pes-
soal”), corrida de montanha 
que vem com a proposta de 
se tornar um dos maiores 
eventos da modalidade 
Trail Run (corrida de trilha) 
do país. 

A crescente procura por 
esportes considerados “al-
ternativos” como o trail run, 
tem chamado atenção das 
mais conceituadas marcas 
esportivas e despertado 
interesse dos empresários 
realizadores de eventos 
desta natureza. A escolha 
da cidade de Bocaina de 
Minas não poderia ser mais 
assertiva. O relevo, o clima, 
a disposição geográfica, e 
claro, a beleza incondicio-
nal da Mantiqueira Mineira 
foram fundamentais para 
escolha do município pelos 
idealizadores.

Com percursos de 6K, 
12K e 21K , a prova de-
safiou os competidores a 
superarem seus limites em 
meio as vertentes da Ser-
ra de Santo Antônio com 
direito a muito sigle track, 
charcos, travessia de rios 
e estradão de terra.

Amante dos esportes 
de aventura com afinidade 
latente aos dois pilares 
da modalidade (corrida/
montanha), o escalador e 
moutain biker da cidade 
de São Lourenço, Tiago 
Brandão, 39, resolveu se 
preparar para o desafio 
sem pretensões. Chegou 
em 5 lugar na categoria e 
11 no geral nos 12K.

“Comecei no esporte 
por uma necessidades pis-

Adeptos do esporte encontraram desafio, superação e 
os melhores percursos já apresentados na região da 

Serra da Mantiqueira

Paisagem da Serra da Mantiqueira durante o percurso da prova

ciana de encontrar novos 
desafios e essa foi uma ex-
periência  enriquecedora e 
divertida. E incrível como o 
corpo se comporta! Perfeito 
exercício de mentalização 
e superação na descoberta 
dos limites da maquina hu-
mana, fiquei surpreso com 
a minha colocação.” relata 
o atleta.

As próximas etapas 
serão realizadas em 2018, 
nas cidades Fluminen-
ses de Maromba (abril) e 
Resende (novembro),que 
prometem manter o es-
pirito esportivo entre os 
atletas sem deixar de lado 
a adrenalina das competi-
ções em meio a natureza 
deslumbrante da Serra da 
Mantiqueira.

Tiago Brandão, atleta de São Lourenço conquistou o 5° lugar

Tradicional Festa dos Brinquedos do 
Judiciário

Fotos: Beatriz Quintas

Juízes, desem-
bargadores, advo-
gados, procurado-
res e empresários 
se reuniram na noi-
te desta segunda-
feira (4) para ce-
lebrar a 15ª Festa 
dos Brinquedos. A 
confraternização 
é realizada anual-
mente e começou 
com a participação 
apenas de juízes e 
suas famílias. 

O evento se tor-
nou uma tradição 
da comunidade ju-
rídica e tem o in-
tuito de arrecadar 
br inquedos que 
serão doados a 
instituições.

Entre os convi-
dados, estavam os 
magistrados João 
Otávio de Noro-
nha, ministro do 
Superior Tribunal 
de Justiça e corre-

gedor nacional do 
Conselho Nacional 
de Justiça; Lucila 
Toledo, desembar-
gadora do Direito 
Privado; desem-
bargador Heraldo 
de Oliveira Silva; o 
vice-presidente do 
Tribunal de Justiça 
do Estado de São 
Paulo, Ademir Be-
nedito de Carva-
lho; entre outros.

Desembargador Irineu Fava, Desembargador José Jacob Valente e 
Zacarias Pagnanelli
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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

Quibe Assado de   Legumes (vegana)

Ingredientes
- 250 g de trigo para 

quibe
- 3 cenouras sem cas-

ca raladas
- 1 tomate grande pi-

cado
- 1 cebola média pi-

cada
- 1 xícara de cebolinha 

picada
- 3 colheres (sopa) de 

salsa picada
- 1 xícara de hortelã 

picada
- 1 lata de milho
- 1 xícara de ervilhas 

frescas
- 1 xícara de azeitonas 

verdes sem caroço
- 3 colheres (sopa) 

de pimentão vermelho 
picado

- 3 dentes de alho 
amassados e fritos

- 1 colher (sopa) de 
alcaparras

- 1 xícara de maionese 
vegetal

- 1 colher (sopa) de 
orégano

- Sal a gosto
Preparo
Lave bem o trigo em 

água corrente e colo-
que-o de molho por uma 
hora. Escorra e esprema 
para ficar bem seco. Mis-
ture todos os ingredien-
tes, unte uma assadeira 
de vidro com azeite e 
coloque a massa. Aperte 
bem com as mãos. Asse 
em forno quente por 
aproximadamente 30 
minutos e sirva.

Rendimento:
8 porções

*Com a chegada do 
mês em que celebra-
mos o Natal e o verão, 
selecionamos receitas 
leves e baseados em 
uma dieta vegetariana/
vegana. Quem pensa 
que uma ceia vege-
tariana é sem graça e 
deixa a desejar, está 
enganado. Principal-
mente porque além 
de muita variedade, 
cor e sabor, os pratos 
são condizentes com 
a data, que celebra a 
vida e não a morte

Ria você também
Curiosidade Sobre 

Aviões
Duas loiras conver-

sando:
- Amiga, você sabia 

que as caixas-pretas 
dos aviões... são la-
ranjas?

A outra:
- O quê??? Não são 

caixas???

A Lição de Moral
O português esta-

va reunido com os 
amigos, quando eles 
começaram a falar de 
lição de moral, e um 
dos amigos diz:

- Outro dia eu estava 
andando na rua, quan-
do eu vi um moleque 
de 12 anos comendo 
um doce, e quando 
ele acabou, ele jogou 
o papel no chão.

E os amigos pergun-
taram:

- E o que você fez?
- Eu peguei ele pelo 

braço, fiz ele pegar o 
papel, levei ele até a 
lata de lixo e disse pra 
ele. É ai que se joga.

O português não se 
conteve e contou sua 
história.

- Aconteceu comigo 
também, mas foi com 
um homem, eu che-
guei em minha casa e 
falei pra Maria. Maria, 
parece que tem algo 
dentro do guarda-

roupa, está fazendo 
barulho. E quando eu 
abri a porta do guarda-
roupa, eu vi um ho-
mem pelado agacha-
do dentro dele.

E os amigos pergun-
taram.

- E o que você fez?
O português olhou 

sério para os amigos 
e disse:

- Eu peguei-o pelo 
braço, o levei até o 
banheiro, mostrei a 
privada e disse. É aí 
que se caga, e não 
dentro do meu guarda-
roupa.

Visita das
Velhinhas

A velhinha tinha pro-
blemas para lembrar 
das coisas e iria receber 
a visita de suas amigas 
que também não tinham 
uma boa memória. As 
amigas chegam e a 
velhinha pergunta:

- Querem uma xíca-
ra de café?

Dois minutos depois 
ela pergunta:

- Querem uma xíca-
ra de café?

Um minuto depois 
ela pergunta:

- Querem uma xíca-
ra de café?

E assim continua até 
que um bom tempo 
depois as amigas vão 
embora e comentam 

na saída:
- Que mal educada. 

Ela nem ofereceu um 
café!

O filho da velhinha 
volta para a casa e 
pergunta para ela:

- Mãe, como foi a 
visita das suas ami-
gas?

E a velhinha res-
ponde:

- Filho, você acredi-
ta que elas nem vie-
ram?

Dois Amigos
no Céu

Dois amigos mor-
rem num acidente de 
carro e chegam no 
céu sujos de sangue. 
Chegando São Pedro 
ele diz:

- Só entrarão se to-
marem banho!

Haviam dois tambo-
res, um de mel e um 
de merda, e o mais 
esperto correu e pulou 
primeiro no tambor de 
mel. Enquanto ele to-
mava banho de mel, ria 
do amigo que tomava 
banho na bosta. Quan-
do acabaram de tomar 
banho o esperto gritou:

- Pedrão, traga a 
toalha!

São pedro respon-
deu:

- Filhão, aqui não 
usamos toalha, um 
lambe o outro!

Achava-se certo ri-
caço à janela quando 
viu, do outro lado da 
rua, um mendigo a es-
fregar as costas num 
cercado. Informado de 
que o pobre homem 
não tinha, havia me-
ses, com que pagar um 
banho, deu-lhe algum 
dinheiro e uma muda 
de roupa.

A notícia daquele 
acontecimento se espa-
lhou pela cidade, e não 
tardou que outros dois 
pobres que viviam nos 
arredores fossem ter à 
mesma cerca, e para 
atrair a atenção do dadi-
voso judeu se puseram 
a esfregar energicamen-
te numa das estacas. 
Mas, em vez de lhes 
dar esmola, o ricaço, 
ao avistá-los, correu-os 
a bengaladas.

— Fora daqui, embus-
teiros! — bradava ele 
num tom precipitado e 
cavernoso. — A mim é 
que não iludem! Fora 
daqui, mandriões!

— Mas por que acre-
ditaste no outro? — 
protestou, atarantado, 
um dos mendigos, fi-
tando o rico com a face 
emparvecida.

— Porque ele estava 
sozinho, e, naturalmen-
te, sentindo aflição nas 
costas, só encontrou 
um meio: esfregar-se 
na cerca. Mas vocês 
são dois, e se não fos-
sem cínicos e imposto-
res, cada um coçaria as 
costas do outro.

E, exaltado, com fulmi-
nante gesto de cólera:

— Fora daqui!

No folclore israelita, 
o capítulo que com-
preende o anedotário 
popular é interessantís-
simo. Por sua antigui-
dade, pela extensão de 
seu engenho, por sua 
influência religiosa, o 
povo judeu é posto em 
situação de real desta-
que entre os cultores 
do folclore. Raimun-
do Geiger, no prefácio 
de seu livro Cuentos 
judíos (trad. de I. G. 
Gorkin), põe em relevo 
a feição humorística 
dos ídiches. A omis-
são, nesta antologia, 
da parte folclórica ane-
dotária representaria, 
certamente, uma falha 
imperdoável. É claro 
que só nos parecem 
válidas as anedotas 
construtivas, isto é, 
as que encerram um 
ensinamento, uma ad-
vertência ou o agudo 
sentido do humoris-
mo que caracteriza 
os judeus. O anedo-
tário israelita tem um 
mérito que devemos 
encarecer. Os casos 
anedóticos confirmam 
o vasto espírito liberal 
de Israel, o respeito 
dos judeus pela liber-
dade de opinião e a 
forma resignada como 
esse povo recebe os 
reveses da vida, sem 
se deixar subjugar, 
mantendo-se, através 
dos séculos, ágil, são 
e cheio de esperan-
ças. Cf. Lázaro Liacho, 
Anecdotario judío, 2ª 
edição, Buenos Aires, 
1945. Lewis Browne, 
op. cit., pág. 542.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

O mendigo na cerca

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Sudoku

A benção de São Francisco de Assis
Ao cair da tarde, ao 

deixar a redação do 
jornal, resolvi caminhar 
até a estação férrea de 
São Lourenço, a fim de 
quem sabe, encontrar 
subsídios às crônicas, 
”Na Fumaça do Trem”, 
independente de curtir 
o bucólico e agradável 
logradouro, cujas recor-
dações e lembranças 
sempre fluem da memó-
ria a trazer momentos 
que marcaram minha 
infância e puberdade.

Já à plataforma da 
estação sentei-me num 
dos bancos ali dispos-
tos e, de olhar perdido 
naquele complexo ferro-
viário onde funcionários 
executavam suas tare-
fas, como: higienização 
dos vagões, limpeza 
da plataforma, empi-
lhamento dos tocos de 
eucalipto entre outras 
ocupações, quando tive 
atenção desviada por 
um casal de canário da 
terra, que esvoaçante 
se utilizava de um co-
medouro e bebedouro 
posicionado à ponta 
do telhado da platafor-
ma defronte a que me 
encontrava. Surpreso, 
pois raras às vezes que 
desfruto deste prazer 
em vê-los em liberdade, 
fiquei a admirá-los e me 
veio à memória uma 
passagem ocorrida à 
cidade de Campanha, 
MG, justamente à esta-
ção férrea – na infância 
a tinha como ponto de 
referência às minhas 
andanças e folguedos – 
que costumava apreciar 
a infinidade de pássaros 
que ali se aglomera-
vam, provocado pela 
empresa selecionadora 
de café e das perdas 
espalhadas pelo chão 
dos sacos  durante  o 
embarque e desembar-

que de milho, quirela, 
arroz, etc... As aves não 
sei, se por acostumarem 
com minha presença, 
não se assustavam. Um 
dia, porém, ao chegar 
notei que pouco eram 
as aves ali, embora a 
fartura de quirela fos-
se apreciável. Intriga-
do, fiquei a procurar o 
motivo da ausência, a 
percorrer toda a área. 
De repente, após a pas-
sagem de um cargueiro, 
que havia tracionado 
dois vagões que à linha 
auxiliar aguardavam à 
retirada, visualizei que 
a cerca margeante ao 
leito de arame farpado, 
mantinha-se repleta de 
pássaros pousados, que 
se debatiam na tentativa 
de voar sem conseguir. 
Atravessando os pares 
de trilhos, atingi a cerca 
e pude constatar que os 
animais se mantinham 
aprisionados pelos pés 
ao arame farpado. Pe-
gando o primeiro, um 
belo canário, com cer-
ta dificuldade evitando 
machucá-lo, o retirei a 
verificar que seus pés 
possuíam uma goma; 
era visgo de jaca, se-
gundo meu pai Luiz, 
usado para pegar pás-
saros. Limpando seus 
pés, livrei um a um da 
armadilha. Não contei, 
mas creio que foram 
mais de 50, pois fiquei 
por mais de uma hora 
libertando-os e a limpar 
o visgo. 

Ao deixar o local, 
tendo as mãos untadas 
e grudentas, as lavei 
me utilizando da Maria 
fumaça estacionada no 
pátio de manobra, cuja 
torneira com o auxílio do 
pó de carvão e terra aju-
daram-me na lavagem 
das mãos a deixa-las 
limpas. Retornando, a 

Já

caminhar pela platafor-
ma, “o velho Paixão” lá 
estava e então me diri-
gindo a ele, falei sobre 
o lamentável ocorrido. 
Virando-se a mim, falou: 
-  Filho, esta maldade é 
praticada por inescrupu-
losos que se valem disto 
no intuito de vende-lo 
aos também imbecis 
que as compram, sem 
se importarem que a 
liberdade dos animais 
é a mesma que as tem 
em suas vidas, mas que 
aos animais a eles nada 
representa a não ser 
sua prisão, ou seja; uma 
gaiola ou um viveiro. Fe-
lizmente você, garoto, 
embora uma criança, 
tem sentimento e me-
rece por isso a benção 
do nosso São Francisco 
de Assis.

Ao passar pelo local 
onde as aves se alimen-
tavam, já era grande a 
presença dos pássaros. 
Parado a apreciar o mo-
mento que me trazia sa-
tisfação e por ser talvez 
lembrado, acredite ou 
não, por um canário que 
se  empoleirou  ao meu 
ombro permanecendo 
por alguns segundos 
após se lançar em voo, 
sorrindo, segui meu 
caminho ansioso para 
contar a meus pais o 
momento que vivi, claro, 
por intercessão de São 
Francisco de Assis.

Moral da história:  
Nunca deixei até hoje 
em reverenciar São 
Francisco de Assis no 
dia 04 de outubro, pois 
me senti agraciado pela 
benção recebida por 
aquele simples ges-
to espontâneo de uma 
criança, que viu os pás-
saros preso em uma 
armadilha e sobre cui-
dado os libertou de um 
evidente degredo
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A proposta de come-
moração adotada este 
ano foi pensando em 
valorizar as belezas de 
nossa cidade, resgatar 
a autoestima da popula-
ção e aproximar o turista 
com mais uma atração 
para visitarem São Lou-
renço nesta época do 
ano,  com a abertura 
oficial do Natal Ilumi-
nado no último dia 2, 
a Prefeitura preparou 
uma bela festa para os 
presentes.

As crianças do Co-
ral SOS Unimed e do 
Coral COC fizeram uma 
apresentação graciosa 
e emocionante. O Co-
ral do Grupo Viver do 
CRAS de São Lourenço 
também abrilhantou com 
canções natalinas. 

A apresentação da pe-
quena Luíza Luz, foi uma 
surpresa da noite, que 
emocionou a todos com 
a canção “Ben”, dos Jack-
son Five. Os grupos Ponto 
da Dança e Moviment 
Dance também animaram 
o público presente com 
dança de salão e dança 
estilo livre, mostrando 
que a alegria e o espírito 
natalino estão presentes 
nas mais diferentes for-
mas de arte.

A Sociedade Musical 
Sagrado Coração de Je-
sus, da cidade de Ubá, 
complementou de forma 
belíssima a noite que 

Mosteiro Budista começa 
a fase de reflorestamento
Diferentes espécies de árvores foram plantadas 

no local nessa primeira etapa

Assim que foi efetu-
ada  a compra do terre-
no em São Lourenço a 
construção do Mosteiro 
Suddhāvari - Budismo 
Theravada, Tradição da 
Floresta dos monges 
tailandeses, começou a 
acontecer.

Por sua grande área, 
ao todo são 26 hectáres, 
o terreno viabiliza o re-
florestamento, com três 
minas d’água muito pura e 
a característica do relevo 
é um vale em forma de 
“U” possuindo uma única 
entrada, o que garante 
segurança, tranquilidade, 
silêncio, necessários para 
a prática budista.

Voluntários da Asso-
ciação Dhamma Ghara, 
de São Lourenço/MG e 
da Sociedade Budista 
do Brasil começaram o 
processo de construção 
de uma pequena oficina 
para guardar ferramen-
tas e meteriais  e o início 
do reflorestamento do 
terreno, que tem uma 
paisagem quase predo-
minantemente de pas-
to. Foram conseguidas 
nesse primeiro momento 
40 mudas de árvores na-
tivas e frutíferas, vindas 
do Horto Municipal de 
Itajubá. Para o próximo 
ano, são esperadas mais 
150 mudas que já estão 
reservadas, mas os vo-
luntários garantem que 
esse número vai dobrar.

 “Nós somos de uma 
tradição que tem uma 
conexão muito grande 
com a natureza. Chamada 
Tradição da Floresta Tai-
landesa, originalmente os 
monges viviam na flores-
ta, com a diminuição das 
florestas passamos para 
os monges preservam a 
floresta e hoje estamos na 
fase os monges plantam 
as florestas”, disse de for-
ma bem humorada o mon-
ge Ajahn Mudito, primeiro 
residente do local.

Os monges seguem 
a prática de Buda, que 
teve uma conexão com 
a natureza muito grande. 
Nasceu, alcançou a ilu-
minação e morreu na flo-
resta. Por isso o Budismo 
e a Floresta tem uma co-
necxão muito forte, sendo 

uma linha bem ortodoxa, o 
Monge busca seguir esse 
ensinamento e repassar 
para os visitantes.

Ainda não são realiza-
das atividades no local, 
pois não há infraestrutura 
básica para os visitantes, 
como água e banheiro. 
Mas o Monge está aberto 
para quem quiser conver-
sar e conhecer mais sobre 
a história do Budismo. 

Futuramente com a 
conclusão das obras se-
rão realizados encontros 
regulares, retiros, pales-
tras, cursos que serão 
gratuitos. Os monges 
fazem votos de pobreza, 
então os participantes 
fazem as doações se 
sentirem vontade.

A ideia do monge é 
que  pessoas que queiram 
sair dos grandes centros 
possam ter um lugar para 
esse retiro, de 3 a 30 dias, 
para monges e para leigos 

em meditação.
Além disso aos finais 

de semanas acontecerão 
palestras, workshops. 
Com mais moradores, 
eles se propõem a fazer 
palestras em escolas 
e reuniões municipais 
para um esclarecimento 
maior sobre esse seg-
mento religioso. Inclusive 
o Monge participou da úl-
tima reunião realizada no 
município em campanha 
de valorização a vida.

 “Tenho um filho que 
está na Tailândia a 5 anos. 
Estivemos acompanhan-
do de perto a negociação 
do terreno, pois queremos 
que nosso filho volte. É 
um prazer ajudar para 
que a obra se concretize 
em logo, além de ser um 
lugar lindo”, disse Ronaldo 
do Santos Souza, médico 
psiquiatra e homeopata 
em Itajubá e Pouso Ale-
gre, um dos voluntários.

Terreno está situado na zona Rural de Soledade

Fotos: Marinna Ibba
Apresentações culturais e a abertura oficial das luzes 

trouxe um novo formato de comemoração

Abertura oficial do Natal
Iluminado em São Lourenço

foi marcada pelo acen-
dimento das luzes de 
natal em vários pontos da 
cidade, como a Av. Dom 
Pedro II, a Praça Brasil, 
Calçadão II e II e a sede 
da Prefeitura.

Durante todo o mês 
de dezembro, os finais de 
semana serão marcados 
por apresentações locais 
e convidados, como o 
grupo de dança do projeto 
Crescer, o estúdio Vitrine 
da Dança e o grupo de 
coral Melo Viana. 

O Natal faz parte do 
calendário turístico de 
nossa c idade,  assim 
como diversos eventos 
que já aconteceram du-
rante o ano, Foi uma 
realização da Secretaria 
de Turismo e Cultura.

Planta com as futuras instalçações do local

Monge Ajahn Mudito e amigos voluntários nessa etapa da construção


