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Vem aí mais um Carnaval 
antecipado de Aiuruoca
80 anos de tradição e sucesso
Uma tradição que já se 

mantém há 80 anos, depois 
que o então pároco decidiu 
suspender as comemora-
ções do carnaval no muni-
cípio, por considerá-lo uma 
festa profana.

Conta à história que o 
pároco Monsenhor Nagel, 
considerando a festa não 
apropriada para os prin-
cípios religiosos e morais 
da época, deu início a 
um período de orações 
e reflexões obrigando os 
religiosos do município a 
participarem de um Retiro 
Espiritual na cidade.

Foi assim que no ano 
de 1938 foi realizado o 
primeiro Carnaval Anteci-
pado de Aiuruoca, tradição 
que se mantém até os dias 
de hoje e que afortunada-
mente concedeu ao muni-
cípio, o título de primeira 
cidade no Brasil a ter um 
carnaval antecipado.
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Segundo a Assessoria 
de Comunicação da Prefei-
tura, neste próximo final de  
semana vai acontecer mais 
uma edição do Canto da 
Roda, segundo Encontro 
de Carros de Boi, que des-
filará no Centro da cidade, 
no período da manhã. “O 
Canto da Roda”, como foi 
denominado o evento tem 
o  objetivo de resgatar a 
cultura local, trazer algo 
diferenciado para os turis-
tas e moradores, além de 
valorizar aqueles que utili-
zam este tradicional veículo 
para transporte na roça.

O desfile vai contar com 
cerca de onze carros de boi 
que atravessarão toda a 
Avenida Dom Pedro II, no 
Centro da cidade. Os carros 
passarão pela Ilha Antônio 

Dutra e chegarão ao Centro 
por volta de 11h, onde ter-
minarão o desfile em frente 
a Parque das Águas, onde 
permanecerão por alguns 
minutos, seguindo com a 
apresentação da Folia de 
Reis, na praça Brasil.

O carro de boi é um dos 
transportes mais simples 
e antigos, utilizados para 
levar cargas de produtos 
agrícolas e também pesso-
as. Sua característica mais 
marcante é quando está em 
movimento e emite um som 
característico de sua roda, 
que anuncia sua passa-
gem. Uma tradição que ain-
da existe em nossa região, 
com uma grande bagagem 
histórica e que merece ser 
valorizada como parte de 
nossa cultura.

Pocinho do Badoglio, refúgio dos foliõs durante os quatro dias do carnaval de Aiuruoca,  a 3 km da cidade, proporciona lazer e interação com a natureza
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*Marcelo Arteiro
Consultor

Quando uma empresa 
seleciona candidatos para 
uma dinâmica de grupo, um 
dos objetivos é avaliar sob o 
aspecto comportamental as 
atitudes, posturas e procedi-
mentos de seus potenciais 
colaboradores, diante de 
uma situação previamente 
criada, que represente o 
dia a dia desta organização. 
Basicamente, os candidatos 
são avaliados sobre três 
aspectos chave:

* Capacidade de reali-
zação, isto é, a habilidade 
que o candidato tem de 
entregar os resultados 
demandados pela empre-
sa, adicionando um valor 
superior a esta entrega;

* Habilidade de intera-
ção social, ou seja, a ca-
pacidade do candidato de 
trabalhar construtivamente 
em equipe para superar um 
desafio coletivo e

* Traços ou perfil de 
liderança, que consiste em 
perceber de forma clara e 
inequívoca a habilidade do 
candidato de influenciar e 
inspirar pessoas para tra-
balhar entusiasticamente, 
comprometidas e focadas 
com o intuito de cumprirem 
um propósito comum.

 Dependendo do nível de 
senioridade, ou grau hierár-
quico da vaga, um ou outro 
destes aspectos chave será 
mais relevante, isto é, terá 
um peso maior na avaliação 
do candidato. Além destes 
aspectos contarão também: 
a iniciativa ou proatividade 
nas tarefas demandadas, 
o conhecimento prévio do 
core business da empresa, 
a habilidade de expressão, 
comunicação e argumenta-
ção das opiniões e pontos 
de vista do candidato, a 
criatividade, a flexibilidade 
adaptativa, a postura e a 
educação no trato com os 
demais concorrentes, a ca-
pacidade abstração, ou seja, 
a visão do contexto da tarefa 
e principalmente o equilíbrio 
emocional para produzir 
resultados consistentes sob 
a pressão do tempo e de 
recursos escassos.

Ao receber a tarefa, 
busque rapidamente dirimir 
todas as dúvidas possíveis 
sobre a mesma entre os 
membros da equipe, tendo 
certeza que todos a com-
preenderam, direcionando 
cada parte da tarefa para 
àquele membro da equipe 
que se sinta mais confor-
tável e competente para 
realizá-la com excelência. 
Evite conversas paralelas 
e não relacionadas ao con-
teúdo da tarefa, para evitar 
perda de foco e gastos 
desnecessários de tempo, 
pois este, propositadamen-
te será exíguo na realização 

das mesmas. Ao término da 
atividade, a equipe deverá 
eleger quem será o apre-
sentador da tarefa perante 
os avaliadores e demais 
participantes. Caso não 
seja você o escolhido, pro-
cure se reservar o direito de 
realizar um resumo claro, 
objetivo e concatenado do 
que foi exposto pela sua 
equipe, pois normalmente, 
quem apresenta um traba-
lho, está mais em evidência, 
em destaque, e se realizar 
esta apresentação de forma 
assertiva, correlacionando 
à tarefa ao atual momento 
da organização e ao seu 
core business, estará um 
passo à frente dos demais 
candidatos para a conquista 
da vaga. Muitas empresas 
estão utilizando o colabora-
dor oculto ou gestor oculto 
em suas dinâmicas, isto é, 
colaboradores da empresa 
ou gestores da empre-
sa junto aos candidatos, 
para que possam de perto 
também observar o perfil 
comportamental do futuro 
colega ou do futuro subor-
dinado hierárquico, com a 
finalidade de se ter uma 
avaliação mais próxima e 
estruturada do candidato 
e selecionar melhor àquele 
com o perfil mais aderente 
à vaga em aberto. 

Terminada a dinâmica, 
cumprimente todos os par-
ticipantes e principalmente 
os membros da sua equipe. 
Agradeça a oportunidade 
de ter trabalhado com eles 
e relate o quanto impor-
tante foi esta experiência 
não só para a sua carreira 
como também para o seu 
crescimento pessoal. Tro-
que cartões pessoais, ou 
emails e mantenha contato 
com eles, pois poderão 
ser contatos estratégicos 
para futuras oportunidades 
em processos seletivos de 
outras empresas.

Agradeça ao avaliador 
e a empresa pela confiança 
depositada em você e ques-
tione quando e onde será 
divulgado o resultado final 
da dinâmica. Avente um 
possível contato para obter 
um feedback assertivo sob 
o seu desempenho, poden-
do ser através de telefone, 
e-mail, ou outro meio de 
comunicação.

Lembre-se: procure 
sempre trabalhar as vagas 
de acordo com o seu per-
fil profissional. Invista em 
oportunidades que têm real-
mente a ver com você, este 
procedimento aumentará 
substancialmente as suas 
chances de contratação.

Pense nisto!
Sucesso e Boa Sorte!
*Marcelo Arteiro-Con-

sultor Empresarial/Pales-
trante Organizacional - Li-
berdade/MG - E-mail: artei-
romarcelo@gmail.com

Pelo Presbítero André 
Sanchez

Você quer ter sucesso 
em alguma área da sua 
vida? Não estou falando aqui 
apenas de sucesso financei-
ro como alguns geralmente 
pensam. Uma vida de su-
cesso está ligada às várias 
áreas de nossa vida e não 
somente a parte financeira. 
Por exemplo, certamente, 
não valeria a pena ser rico e 
ter uma família destruída ou 
viver sem saúde! O sucesso 
é uma combinação de vitó-
rias nas mais diversas e mais 
importantes área da nossa 
vida (espiritual, familiar, saú-
de, profissional, etc).

O fato é que a Bíblia 
nos traz essa “receita” fas-
cinante que é capaz de nos 
transformar em pessoas de 
sucesso, claro, um sucesso 
que está de acordo com 
a vontade de Deus para 
nossas vidas. E essa recei-
ta está contida no Salmos 
126:6: “Quem sai andando e 
chorando, enquanto semeia, 
voltará com júbilo, trazendo 
os seus feixes”. Por isso, eu 
vou te explicar agora cada 
um dos elementos dessa 
poderosa receita para que 
você saiba o que tem de 
fazer agora mesmo para ini-
ciar sua jornada de sucesso. 
Vamos aprender?

1 - Comece
movimentando-se

O autor bíblico começa 
essa receita de sucesso 
no Salmos 126, dizendo 
“quem sai…”. O primeiro 
ingrediente dessa receita é 
o movimento. É preciso sair 
da posição em que você 
está e dar o primeiro passo. 
Muitos querem ter sucesso, 
por exemplo, na área espiri-
tual, sendo grandes homens 
e mulheres de oração, mas 
não dão o primeiro passo 
para que isso aconteça. 
Não “saem” do lugar em 
que estão, querem que tudo 
aconteça enquanto perma-
necem parados! Não vai 
acontecer. Os que saem são 
os que têm maior chance de 
alcançar seus objetivos, por 
isso, movimente-se agora!

2 - Dê um passo após o 
outro sempre

O autor bíblico acres-
centa na receita mais um 
elemento: “Quem sai andan-
do…”. Você está andando na 
direção de seus objetivos, 
de seus sonhos, do sucesso 
que você busca nas mais 
diversas áreas da sua vida? 
Não basta dar o primeiro 
passo, é preciso continuar 
andando, passo por passo. 
Um homem que deseja ter 
uma família feliz deverá dar o 
primeiro passo no cuidado de 
seu lar, de sua esposa, dos 
filhos. E deverá continuar 
dando passos. Quais são os 
próximos passos a dar hoje 
para que você esteja mais 
perto de sucesso de seus 
sonhos? Você precisa sem-
pre estar andando na direção 
correta. Não pare.

3 - Continue mesmo
na dor

O autor bíblico coloca 
agora um elemento mais 
amargo nessa receita: 
“Quem sai andando e cho-
rando…”. O caminhar em 
direção ao sucesso é do-
loroso. O autor poderia ter 

colocado “quem sai andan-
do e sorrindo…”. Mas ele 
observou claramente que, 
apesar de haverem sorri-
sos, a caminhada é cheia 
de obstáculos, de inimigos 
que não se alegram com 
o nosso sucesso. E tudo 
isso gera dor. A dor nos faz 
parar. Nos faz quebrar a 
regra de sair e continuar an-
dando. Mas temos que cul-
tivar o excelente hábito de 
continuar mesmo na dor. O 
nosso maior exemplo nesse 
ponto foi Jesus Cristo. Ele 
caminhou um caminho de 
dor em direção ao sucesso 
de Sua missão. Muitos 
bateram nele, cuspiram 
em seu rosto, o pregaram 
numa cruz e o tentaram a 
descer da cruz e sair do 
caminho de Sua missão. O 
que ele fez? Ele aguentou 
firme e continuou até o fim. 
Quanto você aguenta apa-
nhar? No final das contas, 
continuar andando mesmo 
apanhando (dor), é o que 
vai te condizir até a alegria 
da sua vitória!

4 - Não perca o foco do 
que está buscando

O autor bíblico fez ques-
tão de adicionar o detalhe 
sobre a importância do nos-
so propósito nessa receita: 
“Quem sai andando e cho-
rando, enquanto semeia…”. 
O propósito é semear a se-
mente certa. Então, enquanto 
sai e anda, passo por passo, 
enfrentando as dores, temos 
de ficar firmes e focados em 
nosso propósito. Facilmente 
podemos nos desviar. Um ho-
mem que tem um excelente 
propósito de cuidar da saúde 
e caminha diariamente nele, 
vencendo as dores, pode, 
facilmente, começar a ser 
um viciado frequentador de 
academia que não tem mais 
tempo para a família, para 
Deus e outras coisas impor-
tantes. Perdeu-se em seu 
propósito. Parou de semear 
a boa semente. O sucesso 
requer que cuidemos disso 
também, que olhemos para 
as sementes (ações) que es-
tamos plantando no decorrer 
na caminhada.

5 - Reconheça a vitória

O autor finaliza a receita 
falando sobre alegrar-se 
e ver o resultado: “Quem 
sai andando e chorando, 
enquanto semeia, voltará 
com júbilo, trazendo os 
seus feixes”. Alegre-se com 
os pequenos resultados 
diários da caminhada. Viva 
com uma alegria conta-
giante (júbilo) e comemore 
suas vitórias (mesmo as 
pequenas). Isso é viver o 
sucesso diariamente e não 
apenas ao final da jornada! 
Alegre-se pela semente que 
plantou hoje! Mas não se 
esqueça de que após uma 
colheita sempre virá uma 
nova plantação. É momento 
de reiniciar o processo. É 
preciso novamente refletir 
para onde se vai “sair”, para 
onde dará o primeiro passo, 
pois, tão importante quanto 
dar o primeiro passo, é que 
ele sempre seja dado na 
direção correta. E para isso, 
estar com Deus sempre é a 
certeza de caminhar para o 
lado certo da vida.

Agora que aprendeu a 
receita, que tal aplicar em 
pelo menos uma área da 
sua vida hoje? 

Como participar 
assertivamente de uma 

dinâmica de grupo
Conheça a receita da

Bíblia para o sucesso em 
qualquer área da vida!

*Por Juliane Furno

Que a reforma trabalhis-
ta é um dos maiores desas-
tres do nosso tempo no que 
tange aos direitos históricos 
da classe trabalhadora, 
imagino que já seja ponto 
consensual. Acontece que 
uma face perversa dessa 
reforma está sendo pouco 
comentada e tem a ver com 
a concepção de Estado 
que se edifica, tipicamente 
presente na perspectiva 
neoliberal. Ou seja, tem-se 
por trás disso tudo a ideia 
de redução do tamanho do 
Estado brasileiro.

Em síntese, essa refor-
ma trabalhista cria diversos 
mecanismos para o que 
Estado brasileiro arrecade 
uma receita menor. Se isso 
ocorre ele tem que dimi-
nuir a sua atuação social, 
cortando gastos - especial-
mente em saúde e educa-
ção, que é onde as elites 
mais gostam de cortar.

O primeiro exemplo é 
em relação ao imposto sin-
dical. Ao decretar o fim des-
se mecanismo, o governo 
deixa de ter o que chama-
mos de uma arrecadação  
“parafiscal”. Isso porque 
do total do imposto sindical 
(um dia de trabalho des-
contado compulsoriamente 
do trabalhador por ano) 
10% ia para o Ministério do 
Trabalho, ou seja, servia 
para financiar programas 
como seguro desemprego, 
abono salarial e ações de 
desenvolvimento de traba-
lho e renda.

Além disso, outra con-
tribuição “parafiscal” im-
portante para o Estado é 
o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), 
uma “poupança compul-
sória”. O FGTS é um dos 
principais mecanismos de 
financiamento do investi-
mento estatal.

A reforma trabalhista 
estipula que uma demissão 
de “comum acordo” acarre-
tará uma multa menor do 
que a anterior. Ela agora 
está fixada em 20% sobre 
o montante depositado 
e o trabalhador somente 
poderá sacar 80%, sempre 
obrigado a escolher entre 
sacar esse valor ou aderir 
ao Programa de Seguro-
Desemprego. A ampliação 

do tempo do trabalho tem-
porário – que visa estimular 
esse tipo de contratação 
– também influencia na 
arrecadação do estado, 
uma vez que o trabalhador 
dessa modalidade não re-
cebe multa sob o montante 
da conta do FGTS.

A reforma trabalhista 
acarreta também mudan-
ças no que consideramos 
“salário”. Isso porque gra-
tificações, adicional por 
produtividade, diárias, co-
missões, prêmios, abonos, 
enfim, diversas fontes de 
acréscimo na remuneração 
não serão mais considera-
das no montante do “salá-
rio”, e, portanto não serão 
mais tributáveis (como já 
ocorre com a Participação 
nos Lucros e Resultados 
- PLR). Dessa forma, se 
esses rendimentos não 
serão tributados, significa 
menos recursos para o 
FGTS e para os benefícios 
da Previdência social, logo, 
para o Estado.

Em se aceitando a hipó-
tese que proponho de que o 
objetivo principal da reforma 
trabalhista é reduzir o custo 
do trabalho, acompanhe 
esse raciocínio:

1) menores salários 
(como já comprovado com 
os trabalhadores terceiri-
zados, de jornada parcial e 
sem registro em carteira) 

+ somado com:
2) trabalhos que têm 

menor segurança de con-
tinuidade no emprego ou 
mesmo ausência de vínculo 
(como o trabalho intermi-
tente e o contrato por tempo 
determinado);

+ somado com:
3) as formas alternati-

vas de “burlar” a legislação 
trabalhista - como Pessoa 
Jurídica (PJ), Microempre-
endedor Individual (MEI) e 
autônomo; 

= é igual a menores 
contribuições para o Esta-
do, e, consequentemente, 
para a sociedade.

Explicando:
No primeiro caso, os 

encargos sociais incidem 
sobre percentual do sa-
lário; se os salários são 
menores, a arrecadação 
também cai. 

No segundo, contribui-
ções espaçadas e descon-
tínuas, já que o trabalhador 

somente contribui quando 
está trabalhando, também 
impactarão as receitas da 
Previdência e do FGTS. 

No terceiro, o valor 
que arrecada uma PJ, 
um MEI ou um autônomo 
para os encargos sociais 
é muito menor do que um 
trabalhador contratado 
em regime de CLT, uma 
vez que as alíquotas de 
contribuição no modelo 
denominado SIMPLES 
Nacional são mais baixas 
e sem a parte patronal. 

Em um estudo recente, 
um grupo de economistas 
(1) fez uma estimativa 
de que cada profissional 
que deixa de ser celetista 
e passa a contribuir pelo 
SIMPLES Nacional deixa 
de arrecadar R$ 3. 727,06 
por ano para a Previdên-
cia Social.

Por fim, quando os tra-
balhadores ganham menos 
ou gastam menos em fun-
ção da insegurança quanto 
ao futuro, eles consomem 
menos. Como boa parte 
da tributação brasileira in-
cide sob o consumo, isso 
também representa menor 
arrecadação de receita pelo 
Estado. Ao consumir me-
nos, gera menos demanda 
para a indústria e para os 
serviços, os quais – sem 
compradores – reduzem 
a produção, e quando o 
fazem, mandam mais traba-
lhadores embora. Essa é a 
lógica da economia.

Essa pequena reflexão 
é apenas para desvendar 
que a Reforma Trabalhista 
é também uma transfor-
mação na concepção do 
Estado brasileiro, presente 
desde a Constituição de 
1988, enfraquecendo seus 
pilares de arrecadação e 
retirando seus mecanismos 
de construção de políticas 
sociais. 

1  Arthur Welle; Flá-
vio Arantes; Guilherme 
Mello; Juliana Moreira e 
Pedro Rossi. http://www.
cesit.net.br/wp-content/
uploads/2017/11/Texto-de-
discuss%C3%A3o-7-Finan-
ciamento-da-Previdencia-e-
Reforma-Trabalhista.pdf

* Juliane Furno é douto-
randa em Desenvolvimento 
Econômico na Unicamp e 
militante do Levante Popu-
lar da Juventude.

Reforma Trabalhista: ruim 
para o trabalhador, pior para a 

economia nacional

PROCESSO 009/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL 

002/2018
Aviso de Licitação: Regis-
tro de Preço para futuras e 
eventuais contratações de 
microempresas, empresas 
de pequeno porte e equi-
paradas especializadas 
na prestação de serviços 
de estruturas, visando 
atender a realização de 
eventos no Município de 

Prefeitua Municipal 
de Andrelândia

Andrelândia – MG, confor-
me condições e especifica-
ções contidas no TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANE-
XO I. Entrega de Envelo-
pes e Sessão Pública dia 
22/01/2018, com início às 
09:00 horas. Informações 
Tel.: (035) 3325-1432 ou 
e-mail locitacao3@andre-
landia.mg.gov.br. Pregoei-
ra: Anna C. Zillmann - MG, 
08/01/2018.

 Por Stefan Salej

Dos balanços da vida 
no final do ano, sejam  
pessoais, familiares ou  
empresariais, todos têm 
uma característica: somar, 
analisar e ver pelo retro-
visor o que aconteceu. É 
sem duvida um exercício 
muito útil, em especial se 
você analisar não o que 
você conseguiu mas o 
que você não conseguiu 
e onde você errou. Ou 
onde a sua equipe, seja na 
família, seja na empresa, 
poderia ter sido mais feliz, 
onde poderiam provocar 
menos stress e chegar a 
melhores resultados. É  
absolutamente fundamen-
tal essa análise racional, 
com lápis e papel na mão. 
Na coluna da esquerda, 
onde acertamos, e, na da 
direita, onde erramos. Não 
precisa nem de computa-
dor ou de algum algoritmo 
para isso. E claro, onde 
eu errei e acertei, e onde 
a equipe acertou e errou. E 
discutir isso, de forma fran-
ca, aberta e, porque não, 
dizer tranquila e sincera-
mente. Dialogo não morde 
e não tira pedaço, mas é 
às vezes difícil, exige uma 
boa dose de liderança e 
desprendimento.

E daí, para a  frente, 
sente-se na carroça de 
sonhos e comece a cons-
truir os objetivos para os 

próximos anos. Feche 
o retrovisor, porque ele 
existe no carro, mas na 
vida empresarial não é o 
que vai levá-lo a realizar 
seus objetivos. Estes, 
quem vai determinar é 
você com a sua equipe 
e, daí para frente, é olhar 
para o adiante, construir 
mais e mais o seu futuro. 
Como empresário, se não 
enxergar as dificuldades, 
então você tem um pro-
blema grave, porque o 
mar de rosas nesta vida 
de empresário, seja onde 
estiver, não existe. 

Os obstáculos para 
alcançar seus objetivos 
são de dois tipos: inter-
nos, inerentes ao seu 
negócio, e externos, sobre 
os quais você tem pouca 
influência. 

Primeiro está o mer-
cado, como ele se move, 
quais são as forcas que o 
compõem, como andam 
a concorrência, inovação, 
mudanças no comporta-
mento dos consumidores 
ou modelos  de negócios  
dos seus clientes. As ino-
vações tecnológicas que 
batem na sua porta e que 
determinam  a mudança 
não só de produzir, ofe-
recer seus produtos, mas 
também a atualização dos 
produtos. Ou as relações 
com seus sócios, ai in-
cluindo seus funcionários, 
que não sabem o que vai 

acontecer dentro do con-
texto da nova legislação. 
E mais e mais.

E aí vem a segunda 
parte: o ambiente exter-
no. Este país, com seu 
povo maravilhoso, escu-
lhambado pelos políticos 
que nos elegemos até 
a medula.  Temos uma 
gestão pública orientada 
essencialmente em an-
tagonismo com o empre-
sário e um judiciário, em 
todos os níveis e ramos, 
assustadoramente não 
merecedor da confiança 
do cidadão. As eleições 
estão na porta, com os 
mesmos que fizeram o 
modelo econômico-finan-
ceiro e político do país 
falir. Ou seja, a desespe-
rança que racionalmente 
assusta e nos induz a 
puxar o freio de mão na 
consecução dos nossos 
sonhos e objetivos.

Não faça isso, não 
se assuste e convença-
se de que você, com 
sua garra , capacidade 
de trabalhar, persistir, 
resistir e vencer, supera 
tudo isso. Se você so-
breviveu até agora, você 
também vai sobreviver 
a esse 2018 cheio de 
surpresas, golpes baixos 
dos polít icos, poucas 
mudanças a seu favor 
(quem sabe vem uma 
reforma tributária). Não 
puxe o freio de mão.

Do retrovisor e do freio de 
mão em 2018
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EMÍLIO RODRIGUEZ

Emílio Rodriguez nas-
ceu a dois de junho de1911 
em Entrimo, Província de 
Orense na Galícia. Sua 
história começa quando 
em 1919, D. Amorosa, sua 
mãe, deixa a Espanha emi-
grando para o Brasil. Com 
ela vinham os filhos: Benig-
no, José (Pepe) e Emílio, 
com apenas oito anos. 

D. Amorosa vinha com 
o propósito de dar aos 
filhos uma vida melhor 
longe da tumultuada  Eu-
ropa, que sofrera muito 
com a Primeira Guerra 
Mundial. Na Espanha fi-
cara Luíza, a filha mais 
velha que havia se casado 
pouco antes. Desembar-
caram no porto de Santos 
e seguiram para o Rio 
de Janeiro, onde fixaram 
residência.

Emílio pouco estudou, 
pois muito cedo conseguiu 
trabalho como ajudante de 
fotógrafo no Pão de Açú-
car, um dos pontos mais 
belos do Rio de Janeiro. 
Adorou o emprego e en-
tusiasmado com a profis-
são, iniciou estudo sobre o 
efeito das sombras; a lidar 
com a aproximação de 
focos; a escolher ângulos 
e, enfim, de se embrenhar 
no mistério das revela-
ções. Para ele, era o limiar 
de um mundo mágico o 
seu primeiro encontro com 
a arte fotográfica. Decidiu 
então aperfeiçoar-se ain-
da mais, mas encontrou 
sérias barreiras: só exis-
tiam livros técnicos sobre 
fotografia em inglês.

Emílio tinha uma per-
sonalidade forte; era de-

cidido e não desanimava 
fácil. Resolveu estudar a 
língua inglesa, logo domi-
nou o idioma. A partir de 
então a arte de fotografar 
não teve mais segredos 
para ele.

Sua família decidiu 
deixar o Rio de Janeiro e 
fixar residência no Sul de 
Minas Gerais. Cambuqui-
ra foi à cidade escolhida, 
porém, pouco tempo de-
pois mudaram -se para 
São Lourenço.

Em 1934 Emílio Rodri-
guez conseguiu da Em-
presa de Águas de São 
Lourenço a concessão 
para montar um quiosque 
no parque, onde montou 
o seu laboratório foto-
gráfico. Fotografava os 
“veranistas”, as paisa-
gens do parque e vistas 
da cidade. Suas fotos 
eram de ótima qualidade 
e não sofreram a ação do 
tempo, deixando à cidade 
um imenso documentário 
fotográfico de época. Foi 
neste momento de sua 
vida que conheceu D. 
Leonor Cândido Ferraz, 
a D. Nenê. Casaram-se 

e desta união nasceram: 
Helinho, Daniel, Emilinho, 
Samuel e Verinha.

Naquela época todas 
as fotografias eram em 
preto e branco. D. Nenê foi 
o braço direito de Emílio, 
pois quando solicitada co-
loria os cartões postais ou 
as fotos dos turistas com 
anilina, pincel e algodão. 
Ficavam muito bonitos e 
não havia turista que não 
levasse de São Lourenço, 
suas fotos coloridas. Os 
cartões postais de São 
Lourenço eram levados a 
todos os cantos do Brasil 
e até ao exterior.

Emí l i o  Rodr iguez 
transmitiu suas experiên-
cias e amor à fotografia 
ao Emilinho, que o repre-
senta com fidelidade. Ele 
era conceituado professor 
particular de inglês. Não 
foi um homem rico, porém, 
foi um homem realizado. 
Fez da sua arte e do seu 
trabalho o grande motivo 
de sua vida e, da famí-
lia o seu grande amor. 
Inteligente, realizou-se 
também como enxadrista. 
Amou São Lourenço como 
um filho extremoso. Retra-
tou-a com o mesmo amor 
que Synésio Fagundes, 
Maciel Oliveira, Manoel 
Noronha e Mário Teixeira 
a cantaram na beleza de 
seus versos.

Emílio Rodriguez fale-
ceu a 11 de junho de 1984, 
aos 73 anos de idade. Um 
artista não morre, vive 
para sempre na arte que 
o eternizou. Emílio Rodri-
guez passou a viver na 
beleza do São Lourenço 
antigo e na perfeição de 
suas fotografias.

Emílio Rodrigues    

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Associação Paulista dos Auditores Fiscais
da Receita Federal (Apafisp)

Fotos: Biaphra Galeno

A Associação Paulista 
dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal (Apafisp) 
promoveu na última última 
sexta-feira (15) uma confra-
ternização no hotel Century 
Paulista, em São Paulo.

A presidente Maria Be-
atriz Fernandes Branco, 
entrevistada no programa 
Cartão de Visita, da Record 
News, em 9 de dezem-
bro, recebeu associados 
aposentados e da ativa, 
advogados, membros da 
Apafisp e autoridades do 
âmbito legislativo federal 
que apoiam a classe.

Entre os presentes, Wal-
ter Gallo, vice-presidente de 
cultura profissional, esporte 
e lazer, Margarida Lopes 
de Araújo, vice-presidente 

executiva e a vice-presiden-
te da Associação Nacional 
dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Bra-
sil (Anfip), Sandra Tereza 
Paiva Miranda, também 
conselheira da Apafisp.

— Vamos continuar o 
trabalho contra a reforma 
da Previdência e para que 
tenhamos uma distribuição 
de renda mais justa, com 
uma reforma tributária, dis-
se Maria Beatriz.

Durante o evento, Sandra 
Tereza ressaltou a importân-
cia do livro da Anfip “Análise 
da Seguridade Social 2016”, 
que traz informações oficiais 
sobre todo o Orçamento 
da União no referido ano, 
inclusive com as receitas 
e gastos, tendo por base a 

Constituição Federal.
— Essa publicação é 

esperada anualmente, pois 
fundamenta todo o trabalho 
desenvolvido com serieda-
de pela Anfip e é utilizada, 
inclusive, como base para 
diversos tipos de estudos, 
pois faz o cruzamento das 
informações do Governo 
com as determinações con-
tidas na Constituição.

A análise publicada pela 
Anfip é utilizada por outras 
entidades, como a Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) e o Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado (Fona-
cate), que representa 29 
associações e sindicatos, 
além de 200 mil servidores 
públicos. 

Sandra Tereza Paiva Miranda, Beatriz Quintas, Karina Lajusticia, Zacarias Pagnanelli, 
Maria Beatriz Fernandes Brancoa

Empresa investiu cerca de R$ 4 milhões em religadores neste ano

Cemig conclui etapa de 
automação do sistema elétrico 

no Sul de Minas
A Cemig concluiu a ins-

talação de 104 religadores 
na rede elétrica da região 
Sul do estado, resultado 
de um investimento de  R$ 
4 milhões em melhorias no 
fornecimento de energia. 
As obras foram concluídas 
neste mês, beneficiando 
diretamente 982 mil clien-
tes da região. 

O equipamento, que é 
instalado no poste, protege 
o sistema elétrico e reduz o 
efeito das falhas transitórias 
que interrompem o forneci-
mento de energia, como o 
toque acidental de árvores 
na rede. Ele atua também 
isolando o trecho com pro-
blemas e possibilitando a 
conexão em outro circuito 
próximo, que passa a ser 
a fonte de alimentação. 
Assim, eles diminuem ain-
da a quantidade de clientes 

afetados.
De acordo com a ge-

rente de manutenção e 
serviços, Denise Araújo 
Faria,  com esses novos 
dispositivos a Cemig es-
pera uma melhoria nos 
indicadores que medem a 
qualidade do fornecimento 

de energia, com redução 
no tempo e na quantidade 
das interrupções para os 
clientes da companhia. 
“A expectativa é de que 
haverá, em média, uma 
hora a menos de interrup-
ção de energia para quase 
500 mil clientes, por ano”, 

afirmou Denise.
“Os religadores conse-

guem identificar o defeito 
na rede e atuar automa-
ticamente para resolver o 
problema. As equipes de 
eletricistas ficam com os 
serviços mais complexos. 
Quando os religadores 
atuam, o máximo que o 
cliente sente é um pique de 
energia que dura até três 
minutos”, disse a gerente.

Em toda a sua área de 
concessão, a Cemig vai 
instalar até o final do ano 
quase três mil religadores. 
Só em 2017 a empresa 
aumentou em mais de 
30% o número de religa-
dores telecontrolados em 
seu sistema elétrico. Com 
os equipamentos instala-
dos nesta etapa, a região 
Sul conta com um total de 
579 religadores.

Regional Juiz de Fora apresenta balanço 
do ano de 2017 e metas para 2018

Com a chegada do 
fim do ano, é hora avaliar 
o que foi feito e também 
de planejar o período que 
vem chegando. E o balan-
ço de atuação da regional 
Juiz de Fora do Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar Minas) 
em 2017 demonstra o 
crescimento do trabalho 
em municípios atendidos. 
Este ano, foram atendidos 
97,35% do total de municí-
pios que têm referência na 
regional, ou seja, 110 dos 
113. No caso dos cursos 
oferecidos, ao longo de 
todo o ano de 2017, foram 
1.092; já em 2016, foram 
realizados 951 cursos.

“O ano de 2017 foi mar-
cado pelo trabalho inten-
so de todos os agentes 
envolvidos no processo, 
buscando atender a todas 
as demandas levantadas. 

Com isso, conseguimos o 
aumento dos eventos rea-
lizados, sendo importante 
citar a busca constante de 
parcerias por parte das en-
tidades cooperadas, tendo 
sempre a qualidade como 
foco”, destaca o gerente 
regional do Senar Minas, 
Márcio Luiz Silva.

Cursos mais
procurados 

Entre os cursos mais 
procurados ao longo de 
todo este ano estão: Tra-
balhador na Operação e 
na Manutenção de Trato-
res Agrícolas / Manuten-
ção do TAP e Operação 
com um Implemento (54 
cursos); Trabalhador ar-
tesanal na pasteurização 
do leite e na fabricação de 
laticínios e afins / Básico 
(47 cursos); e  Trabalha-
dor de manutenção de 
roçadeiras, motosserras e 

similares / Roçadeira (45 
cursos), todos esses den-
tro do eixo de Formação 
Profissional Rural. 

Já na Promoção Social, 
a procura foi maior pelos 
seguintes cursos: Produ-
ção Artesanal de Alimentos 
(38 cursos); Prevenção 
de Acidentes; Saúde na 
Terceira Idade / Cuidados 
Básicos com o Idoso (36 
cursos); e Prevenção de 
Acidentes (21 cursos). 

Segundo Silva, “o in-
cremento da mecanização 
agrícola nas propriedades 
rurais e o baixo preço do 
leite pago aos produtores 
justificam a procura por 
cursos nesta área, os 
quais estão inseridos na 
Formação Prof issional 
Rural. Quanto à Promo-
ção Social ,  a área de 
saúde continua sendo a 
mais demandada, junto 

com alimentação e nutri-
ção, que são prioridades 
definidas na região.”

2018
Com relação às capa-

citações que deverão ser 
priorizadas no ano que 
vem, o gerente regional 
aponta que “para 2018, 
continuaremos orientando 
as entidades cooperadas 
para que fiquem atentas à 
realidade do mercado de 
trabalho. Vale ressaltar que 
o foco no meio ambiente é 
de grande importância, o 
que pode ser demandado 
por meio de eventos como 
Recuperação de Nascen-
tes, Recuperação de Áreas 
Degradadas, Construção de 
Fossas Sépticas etc.”.

A grande novidade reser-
vada para 2018 é a implan-
tação, na região, dos progra-
mas Sucessão no Campo e 
Aprendizagem Rural.

Após intensa articula-
ção por parte da Diretoria 
Executiva da Emater-MG e 
apoio do governador Fer-
nando Pimentel, que enviou 
projeto de lei à Assembleia 
Legislativa de Minas Ge-
rais, a Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural do Estado agora tem 
seu Quadro de Pessoal e 
Vagas. O PL nº 4.851/2017, 
de autoria do Executivo, 
que cria o instrumento, foi 
aprovado nesta terça-feira 
(19/12) pelos deputados, 
em sessão acompanhada 
por dezenas de servidores 
da Empresa, que ocuparam 
as galerias do plenário.

O Quadro de Pessoal e 
Vagas é condição para rea-
lização de concurso público 
pela Emater-MG, que foi 
lançado em 2015 e está sus-
penso desde abril de 2016, 
por determinação do Tribu-
nal de Contas do Estado de 
Minas Gerais (TCE).

A Emater-MG está pre-
sente em 90% dos muni-
cípios do Estado, com 796 
escritórios. Porém, seu qua-
dro funcional precisa de re-
composição. Desde o último 
concurso público, em 2005, 
a Empresa já teve baixa de 
480 profissionais. Para o 
presidente da Emater-MG, 
Glenio Martins, a aprova-
ção do Quadro de Pessoal 
e Vagas é uma conquista 
histórica para Empresa.

“É inimaginável que em 
69 anos de existência, os 
governos anteriores, que ti-
veram condições muito mais 
favoráveis para aprovação 
desta lei, não o fizeram. 
Esta gestão, mesmo diante 
de um cenário adverso, se 
comprometeu com este plei-
to dos seus servidores. Esta 

é uma conquista de todos 
nós. Uma conquista para 
entrarmos o novo ano com 
mais ânimo, engajamento, 
certos de que estamos en-
frentando as adversidades 
com serenidade, maturi-
dade, mas também com a 
coragem necessária para 
construirmos tempos mais 
prósperos”, disse.

O Projeto de Lei foi envia-
do pelo governador Fernando 
Pimentel ao legislativo em 6 
de dezembro, data do aniver-
sário da Emater-MG, a pri-
meira empresa de assistência 
técnica e extensão rural do 
Brasil. De lá pra cá, foram 
dias intensos de articulação 
por parte da Diretoria Execu-
tiva da Empresa; mobilização 
dos profissionais, que vieram 
de todas as partes do Estado, 
para acompanhar a votação 
na ALMG e sensibilizar os 
parlamentares.

Antes de ir à plenário, 
o projeto de lei tramitou por 
três comissões: Comissão 
de Administração Pública, 
cuja relatoria foi do deputado 
Cristiano Silveira; Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, com relatoria 
do deputado Ulysses Gomes 
e Comissão de Constituição 

e Justiça, onde foi relatado 
pelo deputado Leonídio Bou-
ças. Todos fizeram parecer 
pela aprovação da matéria. 
O projeto também teve re-
querimento de tramitação 
em regime de urgência, 
feito pelo deputado Rogério 
Correia, o que agilizou sua 
aprovação.

A partir da aprovação 
da lei, que cria o Quadro de 
Pessoal e Vagas, a Emater-
MG poderá requerer ao Tri-
bunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais a liberação 
para realização do concurso 
público, pleito antigo dos 
servidores da Empresa.

“Os técnicos estão so-
frendo com uma demanda 
muito grande, tem colegas 
que atendem a mais de um 
município. Então, essa apro-
vação do projeto hoje é muito 
importante, para podermos 
retomar o concurso público”, 
diz o técnico da Emater-MG, 
José Mauro de Azevedo, que 
veio de Turmalina, no Vale do 
Jequitinhonha, acompanhar 
a votação na Assembleia 
Legislativa.

Para o coordenador 
técnico Regional da Ema-
ter, Robspierre Ferraz de 
Sousa, a aprovação do 

projeto de lei, que cria o 
Quadro de Pessoal e Va-
gas, é a “sobrevivência” 
da Empresa. “Vai garantir 
a renovação do quadro e o 
atendimento de qualidade 
para agricultura mineira”, 
complementa o servidor 
da cidade de Almenara, no 
Norte de Minas.

Dados
A Emater-MG está pre-

sente em 796 municípios 
mineiros, prestando as-
sistência técnica a cerca 
de 400 mil agricultores 
familiares anualmente. Atu-
ando de forma integrada 
à Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), à 
qual é vinculada, a Emater-
MG, de janeiro a novembro 
deste ano, já realizou mais 
de 1,1 milhão de atendi-
mentos com repetição.

Para realizar seu traba-
lho, a Empresa conta com 
um corpo funcional de 1.893 
servidores, sendo 968 deles 
no campo, junto ao produtor 
rural. O trabalho da Emater-
MG está estruturado em 
oito agendas estratégicas, 
pautadas pelas principais 
cadeias de valor do Estado 
e nos desafios para o de-
senvolvimento sustentável 
do campo. São elas: agro-
ecologia; comercialização 
e gestão; cadeia de valor 
da bovinocultura; cadeia de 
valor do café; inclusão rural 
e sucessão na agricultura 
familiar; produção de frutas, 
olericultura e pequenos ani-
mais; e segurança hídrica e 
sustentabilidade ambiental.

Assessoria de Comuni-
cação – Emater-MG - Tel: 
(31) 3349-8096 - www.ema-
ter.mg.gov.br - facebook.
com/ematerminas

Instrumento é condição para realização do concurso público pela Empresa

Emater-MG consegue 
aprovação de PL que cria 

Quadro de Pessoal e Vagas 
fotos: Alexandre Soares/Emater-MG
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Recanto Santo Antônio 
em Cristina recebe visita 

mais que especial
Em sua 6° edição, o evento contou com a presença de 

convidados ilustres e apresentações musicais
Os Idosos acolhidos 

pela Sociedade Beneficen-
te Recanto Santo Antônio, 
da cidade de Cristina, rece-
beram uma grande festa de 
Natal no dia 16 de dezem-
bro, que contou com a parti-
cipação de vários parceiros 
e amigos da entidade. 

 A Festa, que já é uma 
tradição na Instituição,  nas-
ceu da iniciativa da Senhora 
Cristina Tomé que com muito 
empenho e carinho realiza 
durante o ano todo pequenos 
eventos visando arrecadar 
presentes para serem entre-
gues a Instituição.

Esse ano a festa contou 
com a participação de diversos 
convidados Ilustres, entre eles 
o Prefeito Sr. Ricardo Pereira 
Azevedo, o Presidente da Câ-
mara Municipal Sr. Élcio Barbo-
sa e demais vereadores, como 
o Sr. José Jesus Flausino Neto, 
que fez com que a festa fosse 
ainda mais especial.

O evento contou tam-
bém com a presença de 
vários convidados da co-
munidade, não podendo 
esquecer do grupo de 
“Amigos do Recanto”, que 
com a iniciativa do Vice-
Presidente da Instituição, 
José Carlos Moreira, foi 
criado com o objetivo de 
ajudarem na organização 
dos eventos anuais. Esse 
foi o primeiro ano que con-
tou com a participação do 
grupo, que juntamente com 
a equipe de funcionários, 
organizaram a confecção 
dos enfeites, a custo zero, 
usando apenas doações e 
o que já havia na Institui-
ção dos anos passados. 
Com a ajuda dos idosos 

participaram de oficinas e 
na preparação de um de-
licioso almoço comandado 
pela Nutricionista Fernanda 
Batista, e que foi servido a 
todos os presentes. 

A festa contou novamente 
com a presença dos cantores 
“Tiãozinho e Zum”, de São 
Paulo e pela primeira vez no 
evento a dupla “Tião Ribeiro 
e Fabiano”, de Jesuânia, 
que embalaram os Idosos e 
convidados com as melhores 
modas sertanejas.

A Instituição, representa-
da pelo seu Vice-Presidente, 
Sr. José Carlos Moreira, agra-
dece a todos os parceiros e 
amigos e aos convidados e 
presentes, que dispuseram 
de um tempinho e marca-
ram presença neste evento 
social, alegrando o Natal 
dos Idosos e em especial 
a Família Tomé e Amigos. 
Desejando um ano de 2018 
repleto de Bênçãos.

“Quem Ama os Idosos 
Alegra a Deus”.

Workshop de Dança
e Expressão Corporal em 

Itanhandu
Esta atividade faz parte da programação cultural 

especial de férias no município
A Secretaria Municipal 

de Turismo e Cultura de 
Itanhandu, preparou uma 
programação cultural es-
pecial para as férias deste 
ano. Nos dias 13 e 14 de 
janeiro a partir das 13h00, 
acontece na Fundação Ita-
nhanduense, Workshop de 
Dança e Expressão Cor-
poral, classificação Livre, 
para todos os públicos. 

A dança é uma forma 
de expressão corporal e 
é fundamental para o ser 
humano, fazendo com que 
aperfeiçoemos a nossa co-
ordenação motora, trazen-
do ao cotidiano uma grande 
paz de espírito, que quando 
efetuada em grupo, pro-
porciona uma convivência 
social saudável. Ela se ex-
pressa em corpos perfeitos, 
elegantes, seguros, men-
tes desinibidas, arrojadas 
e criativas. Dançar causa 
uma sensação de alívio, 
bem estar e de alegria, no 
entanto, é complexo con-
seguir através de palavras, 
explicar como a expressão 
corporal pode nos trazer 
tantos benefícios. Cada 
passo, cada movimento, 
transporta nossas sen-
sações, nosso estado de 
espírito e pode determinar 
a facilidade com que trans-

pomos certos obstáculos. 
Os benefícios da dança 
são inúmeros e podemos 
citar entre eles: correção 
de problemas posturais, 
joelhos para dentro, pés 
chatos, desenvolvimento 
da capacidade cardiores-
piratória, ajuda a garantir 
a independência funcional 

do indivíduo através da 
manutenção da sua força 
muscular, principalmente 
de sustentação de equi-
líbrio, potência aeróbica, 
movimentos corporais to-
tais e mudanças do estilo 
de vida. Em se tratando 
de crianças, essas cor-
reções são de extrema 

importância, pois elas já se 
desenvolverão física e psi-
cologicamente aprendendo 
tudo isso.

As inscrições é gratuita 
e deve ser feita através do 
e-mail: cultura@itanhan-
du.mg.gov.br

A carga horária será de 
8h, divididas em dois dias.
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Sábado de carnaval do ano de 2017

Natal Premiado do Hospital 
Municipal de Aiuruoca

Em sua 5° edição, foi um sucesso de adesão 
e brindes sorteados 

Feira da Agricultura Familiar
e Artesanato de Aiuruoca

Em janeiro, mês das férias, a Feira 
da Agricultura Familiar e Artesanato de 
Aiuruoca será realizada nos dias 07, 
14, 21 e 28 (Domingos), no horário das 
09:00hr às 13:30hr.

Convide seus amigos, famíliares, 
vizinhos e venham prestigiar os varia-

dos produtos que a agricultura familiar 
oferece especialmente durante as férias 
de janeiro.

Esta iniciativa é uma realização dos 
Agricultores e Artesãos de Aiuruoca em 
parceria com a Prefeitura Municipal.

Contamos com sua presença!
Uma tradição que já se 

mantém há 80 anos, depois 
que o então pároco decidiu 
suspender as comemora-
ções do carnaval no muni-
cípio, por considerá-lo uma 
festa profana.

Conta à história que o 
pároco Monsenhor Nagel, 
considerando a festa não 
apropriada para os princí-
pios religiosos e morais da 
época, deu início a um perí-
odo de orações e reflexões 
obrigando os religiosos do 
município a participarem 
de um Retiro Espiritual na 
cidade.

Com o cancelamento 
do carnaval, mais tarde, 
um grupo de moradores de 
do município, convence-
ram o pároco a autorizar a 
realização de um baile na 
semana anterior. O boato 
se espalhou pela região e 
a cada ano foi aumentan-
do o numero de visitantes 
que passaram a frequentar 
o município,  festejando o 
carnaval durante a noite 
e curtir as  cachoeiras 
durante o dia.

Foi assim que no ano 
de 1938 foi realizado o pri-
meiro Carnaval Antecipado 
de Aiuruoca, tradição que 
se mantém até os dias de 
hoje e que afortunadamen-
te concedeu ao município, 
o título de primeira cidade 
no Brasil a ter um carnaval 
antecipado.

Aiuruoca coloca à dis-
posição dos milharaes de 
visitantes durante o carna-
val, além de uma comemo-
ração cheia de história, uma 
das mais belas paisagens 
sul-mineiras, entre serras, 
campos e cachoeiras ines-
quecíveis.

Cercada por uma abun-
dante e rica natureza, tendo 

Carnaval Antecipado
de Aiuruoca

Uma tradição de 80 anos

como cartão postal o Pico 
do Papagaio, uma elevação 
que chega a 2.293 metros 
e que integra a APA - Área 
de Proteção Ambiental – da 
Mantiqueira e o Parque 
Estadual da Serra do Papa-
gaio, a cidade de Aiuruoca 
atrai anualmente milhares 
de foliões para o seu tradi-
cional carnaval antecipado.

Já a programação ofi-

cial divulgada pela Prefeitura 
promete ser bem eclética, 
partindo das tradicionais 
Marchinas de Carnaval, 
passando pelo Maracatu, 
Axé anos 90 e bandas para 
animar os foliões.

Confira a programação
a seguir:

- Quinta-feira - Apresenta-
ção de Maracatu e Bloco das 

Piranhas
- Sexta-feira - Desfile de 

Bonecões da Matiqueira, 
mais desfiles de blocos, 
Bartucada, banda tradional 
de Diamantina e a cantora 
Juliana Campos.

- Sabado- É a vez da 
apresentação da banda  A 
zorra  e Ediana Mascaro.

- Domingo -  Matinê e 
Banda Tamarutaca.

Um verdadeiro show 
de prêmios aconteceu 
no Hospital de Aiuruoca, 
em comemoração ao 
Natal. Com a ajuda dos 
Associados da Região 
a arrecadação de verba 
e prêmios foi um su-

cesso. Sendo o grande 
sorteado o Sr. Derme-
val Marciano de Souza, 
do  distrito de Muquem, 
Carvalhos, que levou o 
prêmio mais cobiçado 
da noite, um carro 0km.

“ O Natal Premiado 

do Hospital é uma for-
ma justa e democrática 
para agradecer a todos 
que participaram. Obri-
gada!”, finaliza a porta 
voz do Hospital.

A a s s e s s o r i a  d o 
Hospital informa, ain-

da, que o Carnê de 
D o a ç ã o  c o n t i n u a 
sendo  fe i to ,  bas ta 
ligar ou mandar um 
whatsapp para o novo 
número abaixo:

Cel / Whatsapp - 
(35) 99722-1479.

Milhares de pessoas participaram do carnaval no ano de 2017
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atendimento aos clientes 
e turistas, garantir bons 
tratos e cuidado com os 
animais e melhorar as 
condições de trabalho 
dos charreteiros.

Segundo a Prefei-
tura, em breve serão 
divulgadas outras ações 
a serem implantadas.

Esse treinamento foi 
promovido pela Prefei-

João Augusto Varela Polícia Rodoviária Federal

Charreteiros de Caxambu 
receberam treinamento
O treinamento foi direcionado à capacitação

para o trânsito, atendimentoao turista e manejo 
apropriado do animal

Aconteceu no auditório 
da Câmara Municipal de 
Caxambu um treinamento 
para os charreteiros da 
cidade. O treinamento foi 
direcionado à capacitação 
para o trânsito, atendi-
mento ao turista e manejo 
apropriado dos animais.

Esta ação faz parte 
do projeto de regulamen-
tação da atividade de 
charreteiro no município, 
que prevê ainda, o cadas-
tramento das charretes, 
a chipagem dos animais, 
pasto e bons tratos para 
os cavalos, alem do trei-
namento dos condutores, 
definição de roteiros e 
tabela de preços dos pas-
seios, padronização de 
charretes com no máximo 
dois bancos, entre outras 
providências.

O objetivo do projeto 
é proporcionar melhor 

Charreteiros de Caxambu

Fotos: Prefeitura Municipal

tura Municipal de Ca-
xambu em parceria com 
a Polícia Rodoviária Fe-
deral, o CEP, o médico 
veterinário João Augusto 
Varela e a APAC.

Aviso Utilidade Pública de Caxambu
Novo Horário de Atendimento Prefeitura de Caxambu

Segundo a assesso-
ria da Prefeitura, todos 
os setores trabalharão 
das 8 às 18h. Porém o 
atendimento ao público 
será somente das 12 às 
17h. Na parte da manhã 
os servidores estarão 
dedicados ao trabalho 
interno.

“Como o trabalho ad-
ministrativo é intenso, 

sempre que é interrom-
pido muitas vezes em 
função do atendimento, 
atrapalha o andamento 
das coisas. É só uma for-
ma de organizar o traba-
lho para que possamos 
cada dia fazer melhor 
por Caxambu. Agrade-
cemos a compreensão.” 
Esclarece o porta voz da 
prefeitura.

Cruzília informa

Dia 10 - Sábado
Cachoeira do Tombo 

(9hàs 17h)
Dia 11 - Domingo
Vale dos Garcias (9h 

às 17h)
Dia 12 – Segunda
Pico do Papagaio ou 

Serra do Papagaio (8h 
às 18h)

Dia 13 – Terça
Vale do Matutu (9h 

MMA Ecoturismo e 
Pousada Ajurú

Programação de passeios para o
feriado do Carnaval Oficial com

horários previstos de saída e retorno
às 13h)

Dia 14 – Quarta
Lage/Duas Quedas 

(9h às 13h)

A MMA Ecoturismo 
e Pousada Ajuru está 
localizada na entrada 
da cidade. Trabalha com 
receptivo turístico desde 
92, criando roteiros e 
levando os visitantes 

aos atrativos locais, pelo 
prazer de mostrar aos 
visi tantes as belezas 
naturais do município de 
Aiuruoca.

Pousada Ajuru
Rua Antônio Gonçalves, 
149, Centro, Aiuruoca-
MG. Telefone: 35 3344-
1601/9.9944-1601 E-mail: 
contato@ajuru.com.br – 
Site: www.ajuru.com.br
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10 parques para conhecer em 2018
Por Duda Menegassi Wikki Parques

O Brasil é um país gigante e megadiverso com paisagens 
que vão de extensas dunas que parecem desertos à imensas 
florestas tropicais, de savanas áridas à ricos ambientes mari-
nhos. Conhecer todo o patrimônio natural brasileiro espalhado 
ao longo dos sete diferentes biomas presentes no país é uma 
missão praticamente impossível, mas dá para conhecer alguns 
desses tesouros que são protegidos por unidades de conser-
vação abertas à visitação.

Afinal, 2018 está apenas no começo e é no embalo das 
metas para o novo ano que o WikiParques preparou uma lista 
com 10 parques ao redor do país para você conhecer nos pró-
ximos 12 meses. Nos quesitos para seleção, buscamos fugir 
das escolhas mais óbvias, como os belíssimos, porém já super 
visitados Parque Nacional da Tijuca (RJ) e Parque Nacional do 
Iguaçu (PR).

Veja a lista completa:
1) Parque Nacional da Lagoa do Peixe (RS) 

Entre os múltiplos destinos da costa brasileira, o litoral do 
Rio Grande do Sul definitivamente não é o mais badalado. Pelo 
menos entre os humanos. Entre as aves migratórias, porém, é o 
paraíso. É lá que fica o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, uma 
zona costeira de 34 mil hectares que funciona como a parada 
perfeita no itinerário de mais de 150 espécies de aves, como 
o gracioso flamingo (Phoenicopterus chilensis), um visitante 
que aparece a partir do mês de março. Não precisa dizer que 
a observação de aves é uma das principais atividades por lá. 
Para quem gosta de observar, entre julho e outubro também é 
possível avistar baleias. Trilhas, lagoas de água rasa, dunas e 
praias desertas completam o cardápio de atrativos do parque 
nacional que está localizado a cerca de 200 quilômetros da 
capital, Porto Alegre. Não há cobrança de ingresso.

2) Parque Nacional Chapada das Mesas (MA) 

Pouca gente sabe da existência de uma quarta chapada 
protegida por um parque nacional. Diferente de Diamantina, 
Guimarães e Veadeiros, a Chapada das Mesas só foi oficial-
mente aberta ao turismo recentemente. O parque, criado em 
2005, é um caçula entre as áreas protegidas. As formações 
rochosas de arenito que compõem a paisagem, entretanto, 
possuem uma história de milhões de anos. O testemunho do 
passado ancestral resiste nos sítios arqueológicos dentro do 
parque. Rios, cachoeiras e poços de água cristalina completam 
o cenário desse patrimônio escondido no interior do Maranhão. 
A mais de 800 quilômetros da capital São Luís, a Chapada das 
Mesas ainda não é um destino de fácil visitação. Os aventureiros 
que quiserem desbravar o Cerrado maranhense precisam de 
veículos 4×4 e disposição! Também é recomendável contratar 
um guia.

3) Parque Estadual do Rio Preto (MG) 

O que não falta em Minas Gerais, um dos estados com o 
maior número de parques do país, são destinos de natureza 
surpreendentes. Localizado a 355 quilômetros de Belo Hori-
zonte, o Parque Estadual do Rio Preto é um desses lugares. 
Inserido dentro dos belos contornos da Serra do Espinhaço, o 
parque possui diversas cachoeiras, piscinas naturais e miran-
tes. Cerrado, campos rupestres e Mata Atlântica se misturam 
para construir as paisagens, um mosaico de ambientes rico 
em biodiversidade que podem ser desbravados por trilhas 
de diferentes níveis de dificuldade. Um dos percursos mais 
incríveis é o que leva à Cachoeira do Crioulo, uma queda de 
30 metros que forma um poço cercado por uma pequena praia 
de areia branca. O trajeto possui 6,5 km e é considerado difícil. 
Os amantes de caminhadas podem se aventurar também na 
“Travessia dos Parques”, um percurso de 50 km entre os par-
ques estaduais do Rio Preto edo Pico do Itambé (MG). Para 
realizar a travessia é necessário agendamento. A visitação 
ocorre de terça à domingo e o ingresso custa R$20. Há opção 
de acampar dentro do parque.

7) Parque Estadual Serra da Concórdia (RJ) 

Em um estado cheio de destinos badalados como o Rio de Ja-
neiro pode ser difícil inovar o roteiro turístico tradicional, mas opções 
não faltam. Uma delas é o Parque Estadual da Serra da Concórdia, 
localizado no interior do estado, a 130 km da capital fluminense. Em 
uma área de aproximadamente 6 mil hectares de Mata Atlântica, o 
parque possui um cardápio de atrativos que inclui cachoeiras, trilhas 
e mirantes. A Cachoeira Ipiabas, composta por duas quedas d’água 
de fácil acesso, é uma das mais procuradas, assim como a Cacho-
eira do Ronco D’água. O mirante da Serra da Concórdia, acessível 
a partir de uma curta trilha, também é um atrativo obrigatório para 
os visitantes. Quem quiser aumentar o desafio na caminhada até o 
mirante pode se aventurar na Travessia da Concórdia, que começa 
próxima à sede administrativa e percorre 17 quilômetros até chegar 
ao Santuário da Concórdia, no interior do parque. A entrada no parque 
é gratuita e acontece de segunda à sexta-feira. Para visitar aos finais 
de semana e feriados é necessário agendamento prévio pelo e-mail 
pescuopublico@gmail.com

8) Parque Nacional da Serra do Divisor (AC) 

Chegar no Parque Nacional da Serra do Divisor, na divisa 
do estado brasileiro do Acre com o Peru, não é fácil. Para 
começar, são quase 700 km de estrada entre a capital Rio 
Branco e o município de Mâncio Lima, a porta de entrada do 
parque. De lá, é mais um dia inteiro de barco para chegar ao 
interior da área protegida. Toda a logística, entretanto, vale a 
pena. No parque, o quarto maior do Brasil, é possível conhecer 
a Floresta Amazônica em toda sua imensidão e exuberância. 
Regiões alagadas, igapós, igarapés, lagos fluviais, cachoeiras 
e as montanhas são alguns dos atrativos. O vasto rio Ucayali, 
na fronteira, é outro elemento imponente na paisagem. No in-
terior do parque nacional, na margem direita do rio Môa, vive a 
população indígena Nukini, aberta aos visitantes que queiram 
aprender um pouco sobre sua cultura. Para visitar a Serra do 
Divisor é indispensável contratar um guia local.

9) Parque Estadual Serra de Ricardo Franco (MT) 

Na fronteira com a Bolívia, no sudoeste do Mato Grosso, o 
Parque Estadual Serra Ricardo Franco abriga três biomas: o 
Cerrado, o Pantanal e a Amazônia. O encontro desse trio já é 
motivo suficiente para visitar o parque e conferir as paisagens 
incríveis dessa mistura ambiental. A Serra Ricardo Franco, 
entretanto, tem outras atrativos na manga, como dezenas de 
cachoeiras e piscinas naturais de água cristalina. Com des-
taque para Cachoeira do Jatobá, com 248 metros de queda 
d’água, a mais alta do estado e uma das mais altas do Brasil, 
que é acessível através de uma trilha de 4 km. A entrada do 
parque é feita pelo município histórico de Vila Bela, a 520 km 
de Cuiabá. Não há cobrança de ingresso e é recomendável a 
contratação de um guia local, já que as trilhas e atrativos não 
são sinalizados.

10) Parque Estadual do Pico do Marumbi (PR) 

No coração da Serra do Mar paranaense, o Parque Esta-
dual do Pico do Marumbi é um destino imperdível para mon-
tanhistas e escaladores. Recheado de montanhas cobertas 
pelo verde da Mata Atlântica, não é difícil entender o porquê. 
O Pico do Marumbi, que dá nome ao parque, é o ponto mais 
alto, com 1.539 metros de altitude. Apesar do mais alto, ele é 
apenas um dos sete cumes que formam o Conjunto Marumbi, 
todos com alturas superiores a mil metros e paisagens panorâ-
micas da região. Existem cinco trilhas de acesso ao complexo 
montanhoso, com diferentes níveis de dificuldade. Para todas 
recomenda-se o acompanhamento de um guia local. Para 
quem gosta de escalar, há mais de 100 vias de escalada no 
Conjunto Marumbi, com comprimentos que variam de 20 a 
350 metros. Outra opção mais relaxante de atrativo é o Salto 
dos Macacos, duas quedas que despencam de um paredão 
de 70 metros de altura e formam uma profunda piscina natu-
ral. O principal acesso ao parque é feito de trem, a partir da 
estação rodoferroviária de Curitiba sentido Paranaguá. Mas, 
para quem tem disposição, é possível ir a pé pelo Caminho do 
Itupava, uma trilha histórica de 22 km com início no município 
de Quatro Barras. A entrada no parque é gratuita.

4) Parque Nacional do Catimbau (PE) 

O estado de Pernambuco tem múltiplos encantos: de praias de 
areia branca às cores e embalos do frevo. Mas pouca gente sabe que 
no interior pernambucano está outro patrimônio: o Parque Nacional 
do Catimbau. A aproximadamente 300 quilômetros de Recife, os 62 
mil hectares de área protegida são considerados um dos principais 
sítios arqueológicos brasileiros. As paisagens pré-históricas do Vale 
do Catimbau com formações rochosas esculpidas pelo tempo abri-
gam pinturas rupestres de até 6 mil anos atrás. Além do mergulho no 
passado, os visitantes podem desbravar as belezas da Caatinga e 
atrativos naturais como os cânions e as cavernas. Existem dez trilhas, 
em variados níveis de dificuldades, que percorrem o interior do parque. 
Na Vila do Catimbau, povoado localizado na entrada da unidade de 
conservação, há uma associação de guias credenciados para quem 
quiser conhecer melhor o parque, suas histórias e encantos.

6) Parque Estadual da Terra Ronca (GO) 

No extremo norte de Goiás, próximo da tríplice fronteira com a 
Bahia e o Tocantins, está um dos parques mais místicos do país. 
Crenças à parte, com mais de 300 cavernas, um dos maiores com-
plexos da América do Sul, o Parque Estadual Terra Ronca é mesmo 
um lugar especial. Localizado a aproximadamente 600 km de Goiânia 
e a 400 km de Brasília, o parque possui um circuito turístico de cinco 
cavernas abertas à visitação, apenas as de mais fácil acesso. Parece 
pouco diante do todo, mas o patrimônio espeleológico é o suficiente 
para impressionar qualquer visitante. Uma delas inclusive, chamada de 
Angélica, é a quarta maior caverna em extensão do país, com 14.100 
metros. Do lado de fora também há motivos para se encantar com as 
paisagens típicas do Cerrado. Destaque para a ave tiriba-de-pfrimer 
(Pyrrhura pfrimeri), endêmica da região e ameaçada de extinção. Não 
há cobrança de entrada no parque, que ficam abertos das 8h às 18h 
(durante o horário de verão).

5) Parque Nacional do Viruá (RR)  

O Parque Nacional do Viruá não é um nome estranho aos obser-
vadores de aves que descobriram lá um paraíso com mais de 500 
espécies registradas. O destino, entretanto, ainda é desconhecido da 
maioria. O acesso não é dos mais fáceis, é verdade. São 60 quilôme-
tros entre a capital Boa Vista e o município de Caracaraí, de onde é 
necessário pegar um barco para descer o rio Branco até o parque. A 
dificuldade, porém, compensa. A área protegida localizada em plena 
Floresta Amazônica é uma das campeãs de biodiversidade no Brasil. 
Essa riqueza se dá pela multiplicidade de ecossistemas que coexistem 
dentro dos 227 mil hectares do parque. Florestas de terra firme, de 
várzea, campinas e áreas alagadas, planícies e pequenos morros, 
lagos e lavrados. Cada cenário com seus próprios personagens, se-
jam pequenos e coloridos como a ariramba-de-cauda-verde (Galbula 
galbula), ou grandes e ameaçados como a onça-pintada (Panthera 
onca). As visitas no parque devem ser agendadas através do e-mail 
pnvirua@gmail.com e acontecem de terça a domingo.
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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

Salada de grão com frutas,
folhas e castanhas

Ingredientes
• 150g de trigo sem 

pele
• 100g de castanha do 

pará ou caju
• 3 unidades de abo-

brinha italiana
• 1 colher (chá) de 

alho picado
• 50ml de azeite
• 1 maço de mini rú-

cula
• Sal e pimenta a gosto
• Opções de decora-

ção: pitanga, ameixa, 
cereja, figo ou pêssego

Modo de preparo
Cozinhe o grão 

por aproximadamente 
30 minutos, escorra e 

deixe esfriar. Reserve 
em um bowl. Corte as 
castanhas e leve ao 
forno por, aproximada-
mente, 10 minutos ou 
até dourar. Reserve. 
Corte a abobrinha em 
cubos e reserve.

Em uma frigideira, 
doure o alho com o azei-
te e refogue a abobrinha 
em seguida. Depois de 
refogada, misture aos 
grãos, tempere com sal 
e pimenta a gosto, acres-
cente as castanhas, as 
mini folhas e corrija o 
sal. Na hora de servir, 
coloque as frutas frescas 
da sua escolha.

Ria você também
PIADAS DE 
CAIPIRAS

O sujeito chegou 
naquela cidade e fi-
cou sabendo que o 
José queria vender 
um burrinho. Achan-
do o bichinho muito 
simpático, ele per-
guntou: - Qual é o 
nome dele? - Num 
sei, não... - Como 
não sabe? O bicho 
não é seu? E o cai-
pira: - Só qui eu num 
sei qual é o nome 
dele... eu chamo ele 
de Zeca, sô.

P I A D A S  D E 
B E B A D O S

Um bêbado entrou 
num ônibus, sentou 
ao lado de uma moça 
e disse: - Mas como 
tu é feia, tu é a coisa 
mais horrível que eu 
já vi!! - A moça olha 
para ele e responde: 
- E tu seu bêbado 
nojento!!! E o bêba-
do imediatamente 
responde: - É, mas 
amanhã eu estou 
curado!!!

PIADAS CURTAS

O garoto apanhou 
da vizinha, e a mãe 
furiosa foi tomar sa-
tisfação: Por que a 
senhora bateu no 
meu filho? Ele foi 
mal-educado, e me 
chamou de gorda. 

E a senhora acha 
que vai emagrecer 
batendo nele?

PIADAS DE 
LOIRAS

A loira não conse-
guia passar no teste 
para nenhum empre-
go. Resolveu tomar 
uma atitude extrema 
para ganhar dinhei-
ro: - Vou seqüestrar 
uma criança! - pen-
sou! Com o dinhei-
ro do resgate eu re-
solvo a minha vida... 
Ela encaminhou-se 
para um playground, 
num bairro de luxo, 
viu um menino muito 
bem vestido, puxou-o 
para trás da moita e 
foi logo escrevendo o 
bilhete: ‘Querida mãe 
isto é um seqüestro. 
Estou com seu filho. 
Favor deixar o resga-
te de R$10.000,00, 
amanhã, ao meio-dia, 
atrás da árvore do 
parquinho. Ass: Loira 
seqüestradora ‘ Então 
ela pegou o bilhete, 
dobrou- o e colocou 
no bolso da jaqueta 
do menino, dizendo: - 
Agora vai lá e entrega 
esse bilhete para a sua 
mãe. No dia seguinte, 
a loira vai até o local 
combinado. Encontra 
uma bolsa. Ela abre, 
encontra R$10.000,00 
em dinheiro e um bi-
lhete junto,dizendo: 
‘Está aí o resgate que 

você pe diu. Só não 
me conformo como 
uma loira pôde fazer 
isso com outra...’

PIADAS DE JOA-
OZINHO

Durante o jantar, 
Joãozinho conversa 
com a mãe: - Mamãe, 
porque é que o papai 
é careca? - Ora, fi-
lhinho.... Porque ele 
tem muitas coisas 
para pensar e é mui-
to inteligente! - Mas 
mamãe....então por-
que é que você tem 
tanto cabelo? - Cala 
a boca e come logo 
esta po*ra de sopa, 
menino!

P I A D A S  D E 
B E B A D O S

Haviam 3 bêbados, 
bebendo ao lado de 
um morro, a bebida 
acabou então fizeram 
um sorteio para de-
cidir quem iria subir 
o morro para com-
prar mais cachaça: 
o sorteado já bêba-
do, subiu o morro e 
comprou a cachaça 
colocando-a no bol-
so traseiro da calça, 
porém na hora de 
descer, escorregou e 
foi rolando até lá em 
baixo, quando parou, 
sentiu aquele frio na 
bunda e disse, DEUS 
QUEIRA QUE SEJA 
SANGUE!

No país de Galaad 
viveu, outrora, um valente 
príncipe chamado Jefté, 
que muitas vitórias alcan-
çou contra os inimigos 
de seu povo. Jefté era 
judeu e governava um 
povo judeu.

Aconteceu que outra 
tribo, também de judeus 
— a de Efraim —, movida 
por negra inveja e ambi-
ção, resolveu apoderar-se 
dos rebanhos e das terras 
de Galaad. Informado de 
que os efraimitas haviam 
atravessado o Jordão e 
invadido os seus domínios, 
iniciando, desse modo, 
uma agressão covarde e 
iníqua, organizou Jefté uma 
aguerrida tropa de Galaad e 
marchou contra os invaso-
res. Foram estes vencidos 
e tiveram que fugir.

Para impedir a fuga 
dos inimigos, ordenou 
Jefté que uma de suas 
colunas, postada na mar-
gem oposta do Jordão, 
se apoderasse de todos 
os pontos em que esse 
rio pudesse oferecer fácil 
passagem. E assim os sol-
dados de Jefté, por ordem 
do príncipe, vigiavam dia 
e noite todos os vaus do 
sinuoso rio.

Quando um judeu 
desconhecido descia das 
terras de Galaad em bus-
ca da margem oposta, os 
esculcas de Jefté o pren-
diam. Seria aquele homem 
um agressor inimigo que 
abandonava Galaad ou 
um aliado fiei que retorna-
va à sua aldeia?

Os soldados o interro-
gavam com precaução:

— Acaso és efraimita?
O suspeito replicava 

logo com azedume:
— Deixem-me passar. 

Sou da tribo de Jefté, sou 
de Galaad!

A desconfiança es-
parzia sobre a identidade 
do prisioneiro as cinzas 
da incerteza. Estaria o 
homem mentindo? Como 
apurar a verdade?

O próprio Jefté, con-
sultado pelos seus ofi-
ciais, não sabia como 
decidir.

Um dia se achava o 
chefe vencedor em sua 
tenda de guerra quando 
um ancião de Galaad foi 
procurá-lo. Era um sábio. 

Estudara os dialetos das 
diversas tribos e conhecia 
os mil segredos do lingua-
jar dos povos.

— Príncipe! — decla-
rou o sábio. — Existe em 
nosso idioma — o hebrai-
co — uma palavra dotada 
de um dom extraordinário. 
Essa palavra pode revelar 
se uma pessoa qualquer 
pertence à nossa tribo ou 
se perfila entre os inimi-
gos que desejam a ruína e 
a destruição de Galaad.

J e f t é ,  s e n s a t o  e 
intel igente, venerava 
os sábios. Perguntou-
lhe, pois:

— Que palavra é 
essa?

— É a palavra xibolet 
— esclareceu o filólogo. 
— Um homem de Efraim 
pronuncia esse vocábulo 
de um modo especial: 
“cibolete” (a primeira síla-
ba denuncia logo a dife-
rença!) ao passo que os 
nossos amigos articulam 
claramente: “xi-bo-lé-te”!

Nesse mesmo dia de-
terminou Jefté que todos 
os suspeitos fossem inter-
rogados pelos vigilantes 
que guarneciam as pas-
sagens livres do rio.

— Acaso és efraimita?
Respondia, em geral, 

o interpelado com sobran-
ceria impertinente:

— Ora, deixem-me 
passar! Sou de Galaad! 
Pois não veem?

Tal explicação não 
bastava. Os soldados de 
Jefté insistiam:

— Dize, então: Xi-
bolet!

E tudo ali, no mesmo 
instante, se decidia. Se o 
interrogado falseava na 
pronúncia de xibolet (im-
possibilidade de articular 
bem a primeira sílaba), 
era logo degolado.

E foram, assim — afir-
mam os historiadores —, 
por causa dessa palavra 
sinistra, sacrificados 42 
mil prisioneiros!

A narrativa desse epi-
sódio se encontra em Mal-
ba Tahan, Aventuras do 
rei Baribê. Veja, no glos-
sário que acompanha este 
livro, a palavra xibolet. O 
episódio alusivo a este 
conto é citado na Bíblia, 
em Juízes, XII, 6.

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

Xibolet

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Sudoku

A massagem
Um casal de fazendeiros já 

de certa idade, oriundo da cida-
de mineira de Araguari, chega e 
hospeda-se num hotel onde nos 
encontrávamos em Belo Horizonte, 
àquele final de semana.

Na manhã de sábado, duran-
te a degustação do desjejum, o 
casal adentra a sala do refeitório 
objetivando naturalmente a sua 
refeição. Ao observá-lo notamos 
que a senhora claudicava de uma 
das pernas e às vezes durante as 
passadas, franzia o rosto como se 
estivesse sentindo dores. Após es-
colher suas guloseimas à bancada 
self-servi e se servi de suco, café e 
leite, se se senta à mesa ao nosso 
lado, onde os cumprimentamos. O 
desjejum seguia tranquilo com o 
vai e vem até a bancada, quando 
fomos abordados pelo senhor, se 
o hotel não tinha algum médico de 
plantão. Infelizmente não sabíamos 
informar, mais lheperguntamos o 
porquê da necessidade. Passou-
nos que sua mulher estava com a 
coluna pressionando o ciático, dado 
a longa viagem de Araguari a Belo 
Horizonte.

Segundo nos informou, o seu 
ortopedista sempre recomendava 
após as extensas viagens, uma 
massagem relaxante visando ate-
nuar as possíveis dores. Diante do 
que nos havia confiado, solicitamos 
indagar à gerência.

A tarde ao retornarmos dos nos-
sos passeios e ficar a aguardar à che-
gada do elevador, a porta do mesmo 
se abriu, e o senhor “araguarino” sai 
explodindo, esbravejando e gesticu-
lando muito se dirigiu ao balcão da 
administração do hotel à procura do 
gerente. Nós claro, espantados, não 
entramos no elevador e permanece-
mos a observar o motivo de tamanha 
irritação do “coroa”.

Atendendo a nossa sugestão, 
ele se dirigira à gerência solici-
tando informações sobre uma 
fisioterapeuta. Entretanto dado à 
dificuldade de se fazer entender 
pelo termo utilizado, o simplificou 
para massagista.

Por volta das 14 horas, bateu 
à porta de seu quarto, uma jovem 
morena alta e bonita, elegante e 
sexualmente vestida num conjunto 
onde um decote ousado se so-
bressaia numa curtíssima saia e, 
penetrando no aposento foi logo 
acariciando e beijando a face do 
“coroa”. Perguntando-lhe qual o tipo 
de “massagem” a ser executada, 
acariciando- lhe os braços, eis que 
chega a sua mulher. Perplexa e 
atônita diante do que presenciava, 
investe feroz sobre a “massagista” 
aos tapas e bofetes e até o marido 
levou “propositalmente” as sobras 
das “bolachadas” distribuídas ex-
plicitamente, a culpar o ingênuo 
marido pela ousadia e abuso 
praticado.

Moral da história: Um gerente 
desprovido de inteligência, acos-
tumado talvez a agradar alguns 
hóspedes com certo “t ipo de 
relax”, equivocou-se resolvendo 
solicitar os serviços de uma “mas-
sagista”. Só que se esquecendo 
de que as massagens seriam 
verdadeiras e não aquelas que 
vocês imaginam...

Ah... Esses “turistas inocentes” 
quando caem às mãos de um 
gerente mais inocente ainda, só 
pode dar no que deu e nos oferecer 
momentos altamente pitorescos... e 
complicados...

E.T, esta história perdurou até 
que as partes se chegassem ao 
acordo quanto a diferenciação entre 
fisioterapeuta e massagista. Mais 
que foi divertido, isso foi uai!

Tom: B (com acordes na forma de A) 

Capotraste na 2ª casa

Intro: A9  D9  A9  E

                     A9
Não é sobre ter
                                      D9
Todas as pessoas do mundo pra si
            A9
É sobre saber
                              E
Que em algum lugar alguém zela por ti
             A9
É sobre cantar e poder escutar 
                       D9
Mais do que a própria voz
             A9
É sobre dançar
                                     E
Na chuva de vida que cai sobre nós

Estrofe:
          D9
É saber se sentir infinito
              E
Num universo tão vasto e bonito
                A9
É saber sonhar
   D9
Então fazer valer a pena 
           E
Cada verso daquele poema
                     A9
Sobre acreditar

Estrofe:

Não é sobre chegar 
                                   D9
No topo do mundo e saber que venceu
           A9
É sobre escalar
                                       E
E sentir que o caminho te fortaleceu
                      A9
É sobre ser abrigo 
                                 D9
E também ter morada em outros corações
                     A9
E assim ter amigos
                                    E
Contigo em todas as situações

Refrão:
   D9
A gente não pode ter tudo
             E
Qual seria a graça do mundo
                    A9
Se fosse assim
    D9
Por isso eu prefiro sorrisos 

              E
E os presentes que a vida trouxe
                      A9
Pra perto de mim

Estrofe:

Não é sobre tudo
                                                      D9
Que o seu dinheiro é capaz de comprar
                      A9
E sim sobre cada momento
                                    E
Sorriso a se compartilhar
                          A9
Também não é sobre 

Correr contra o tempo
                          D9
Pra ter sempre mais
                           A9
Porque quando menos se espera 
                              E
A vida já ficou pra trás

Refrão:
     D9
Segura teu filho no colo
      E
Sorria e abraça os teus pais 
                           A9
Enquanto estão aqui
          D9
Que a vida é trem bala, parceiro
       E
E a gente é só passageiro 
                A9
Prestes a partir
   D9          E           A9
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá
   D9          E           A9
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá

Refrão Final:
     D9
Segura teu filho no colo
       E
Sorria e abraça os teus pais 
                            A9
Enquanto estão aqui
            D9
Que a vida é trem bala, parceiro
         E
E a gente é só passageiro 
                A9
Prestes a partir

Trem-Bala - Ana Vilela
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Defesa Civil em estado de alerta
Conforme o Alert-AS – Centro Virtual para Eventos

Meteorológicos Severos do IMET, a defesa civil informa que a 
cidade já não se encontra em Regime de Alerta

A Defesa Civil está 
em sistema de monito-
ramento do volume do 
Rio Verde, bem como 
atenção especial em 
seus afluentes oriun-
dos dos municípios de 
Passa Quatro, Itanhan-
du, Itamonte, Pouso 
Alto e São Sebastião 
do Rio Verde.

Após o alerta amare-
lo emitido na sexta feira 
(último dia 05/01) algu-
mas pessoas utilizaram 
das redes sociais para 
procurarem informa-
ções e outras para criar 
preocupação.

Em algumas pos-
tagens, munícipes cri-
ticaram a emissão do 
alerta, achando que foi 
desnecessário, e vimos 
ao presente informar 
que tal alerta foi emitido 
por órgãos federais de 
controle meteorológico, 
e que é necessária sua 
divulgação para am-
plo conhecimento da 
população. É natural, 
por traumas passados, 
que ao se emitir um 
alerta meteorológico 
as pessoas pensarem 
primeiro na “enchente” 
que já assolou nos-
so município, mas es-
quecem que um alerta 
amarelo informando 
precipitações acima do 
normal de chuvas são 
necessárias para di-
versas finalidades, seja 
na agr icul tura, para 
aqueles que planejam 
uma viagem, prática 
de esportes ao ar livre, 
pessoas que realizam 

manutenção em rede 
elétrica e esgoto, den-
tre outros.

O Sistema de Pro-
teção e Defesa Civil 
preza pela prevenção, 
e para isso, trabalha-
mos neste período em 
sistema de alerta.

Algumas pessoas 
estão enviando fotos e 
vídeos das cidades de 
Passa Quatro, Itamonte 
e Itanhandu, causando 
ainda mais apreensão 
em nossos moradores. 
Informamos que temos 
uma rede de informa-
ções entre as Coorde-
nadorias de Proteção e 
Defesa Civil / Corpo de 
Bombeiros Militares / 
Policia Militar de nossa 
microrregião e que os 
coordenadores destas 
cidades informam que 
tudo corre na normali-
dade.

Está chovendo, mas 
nada fora do comum para 
esta época do ano.

Caso seja necessá-
rio alertas maiores, a 
Defesa Civil realizará 
conforme o Plano de 
Contingencia de prote-
ção e Defesa Civil de 
nosso Município.

Não iremos falhar por 
negligência, podemos 
pecar por excesso de 
prevenção, jamais por 
negligência.

Solicitamos a todos 
que tenham dúvidas, 
que consultem a Defe-
sa Civil pelos telefones 
199 ou 98846-0478 ou 
Corpo de Bombeiros 
Militares 193.


