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Carnaval antecipado
de Virgínia

Festa aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de janeiro

Aiuruoca comemora em grande estilo 
80 anos de  Carnaval Antecipado

Festa contou com a presença de centenas de foliões abrindo 
a folia no Circuito das Águas

Uma tradição que 
já se mantém por 80 
anos, depois que o 
então pároco decidiu 
suspender as come-
morações do carna-
val no município, por 
considerá-lo uma festa 
profana. Com o cance-
lamento, mais tarde, 
um grupo de morado-
res de Aiuruoca con-
venceram o pároco a 
autorizar a realização 
de um baile na semana 
anterior. O boato se 
espalhou pela região 
e a cada ano foi au-
mentando o número 
de visitantes, que pas-
saram a frequentar o 
município para pular 
o carnaval durante a 
noite e curtir, durante o 
dia, as mais de 70 ca-
choeiras catalogadas 
no município.
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A pequena e acolhedora 
cidade de Virgínia foi palco, 
com duas semanas de an-
tecedência, da tradicional 
comemoração de Momo, 
possibilitando aos foliões 
o aumento do leque de 
opções para o período de 
festas mais aguardado do 
País, onde cada um pode 
adequar a programação 
festiva à sua disponibili-
dade de tempo e desfrutar, 
sem preocupações,  das 
muitas horas que  o car-
naval oferece. Turistas, 
moradores e visitantes 
da região participaram 
deste evento, realizado 
no período mais incomum 
entre todas as cidades da 
região, o que, nem de lon-
ge, comprometeu o brilho 
da comemoração.

Foto: Evandro / Orbit

Foto aérea tirada de um drone no sábado do carnaval mostra o sucesso público do evento
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Casos de febre amarela alertam 
para o desmatamento; região 
Sul já investe em prevenção

Poupar dinheiro: por 
que os brasileiros têm 

dificuldade?
Por Rodrigo Berté

Autoridades, Ministério da 
Saúde e Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo e 
Minas Gerais estão vigilan-
tes. Não é para menos, já 
foram registradas 38 mortes 
de febre amarela silvestre no 
Brasil. A doença é causada 
por um vírus inoculado no 
nosso corpo proveniente da 
picada de um mosquito, e que 
pode levar a morte.

As causas desse fenô-
meno epidemiológico podem 
estar diretamente relaciona-
das ao avanço urbano para 
as áreas de mata e regiões 
agrícolas, como muitos es-
pecialistas já vêm alertando. 
Com o meio ambiente em de-
sequilíbrio, muitas formas de 
doenças antes erradicadas 
ou que não se manifestavam 
mais podem voltar a surgir, 
comprometendo a saúde pú-
blica e levando a uma série 
de impactos no equilíbrio do 
planeta.

Na região Sul, vêm ocor-
rendo algumas ações de 
prevenção. No Rio Grande 
do Sul, por exemplo, que não 
registra casos há 10 anos, a 
prevenção é intensa. Segun-
do a Secretaria de Saúde do 
Estado, a cobertura atinge 
cerca de 70% da população.

No Paraná, o único re-
gistro de contágio da febre 
amarela foi em Laranjal, no 
interior, em 2008. Mesmo 
assim, pessoas que têm via-
gem marcada para regiões 
afetadas estão procurando os 
postos de saúde para tomar 
a vacina.

Em Santa Catarina, o 
último caso registrado foi em 
1966, mas a Secretaria reco-
menda a imunização em 162 
cidades do estado.

Estamos vivendo uma epi-
demia ou são apenas casos 
isolados da doença? Quais 

são os sintomas? As pessoas 
ainda têm muitas dúvidas.

    O vírus que causa a 
febre amarela urbana e a 
silvestre é o mesmo, o que 
significa que os sinais, os 
sintomas e a evolução da do-
ença são exatamente os mes-
mos.     A diferença está nos 
mosquitos transmissores e na 
forma de contágio. Os trans-
missores da febre amarela 
silvestre são os mosquitos 
Haemagogus e o Sabethes, 
que vivem em matas e beira 
de rios. Eles picam macacos 
contaminados e,depois, as 
pessoas.   Por isso, há casos 
de muitas mortes de macacos 
em regiões acometidas pela 
doença. Já a febre amarela 
urbana é transmitida pelo 
conhecido aedes aegypti, e 
não são registrados casos no   
Brasil desde 1942.

A vacinação é muito im-
portante. Trata-se de um 
mecanismo de prevenção es-
sencial, porém, o cuidado que 
se deve ter daqui para frente 
é para que a febre amarela 
silvestre não se torne urbana, 
uma vez que  as regiões onde 
ocorreram as mortes de ma-
cacos ficam a menos de 30 
km do centro de São Paulo, 
por exemplo.

As autoridades públicas 
dos órgãos de Saúde correm 
para que os casos não se 
alastrem. Mas, se pensarmos 
um pouco, a verdadeira pre-
venção deve começar na pro-
moção de políticas ambientais 
que proíbam o desmatamento 
descontrolado. Caso contrá-
rio, cada vez mais teremos 
o ressurgimento de doenças 
antes erradicadas.

* Rodrigo Berté é diretor 
da Escola Superior de Saúde, 
Biociências, Meio Ambiente 
e Humanidades do Centro 
Universitário Internacional 
UNINTER.

Por Reinaldo Domingos

Poupar é hábito pouco 
frequente entre os brasileiros, 
mesmo entre os de maior ren-
da, segundo indicador do SPC 
Brasil e CNDL. A prioridade 
é pagar as contas e dívidas 
já contraídas e ver se sobra, 
para poupar. A verdade é que 
dificilmente sobra.

Por isso é preciso mu-
dar a forma de fazer o orça-
mento mental e poupar em 
primeiro lugar, como explico 
neste vídeo: https://youtu.
be/0bv0BSFPRwY. É impor-
tante ter uma reserva financeira 
para situações emergenciais, 
como a perda do emprego, por 
exemplo. E mais importante: 
poupar para conquistar seus 
próprios sonhos.

Resgatar os sonhos, sa-
ber quanto custa e o quanto 
precisa poupar mensalmente 
para realizar (seja no curto, 
médio ou longo prazo) é a 
principal motivação para 
começar a poupar. A dificul-
dade dos brasileiros vem, 
além da falta de sonhos, do 
consumismo desenfreado 
que leva ao descontrole 
financeiro.

A grande maioria (66%) 
das pessoas da classe A 
e B não tiveram sobras de 
dinheiro e conseguiram pou-
par em novembro, segundo 
a pesquisa, o que indica que 
a dificuldade em poupar vai 
além da renda e do tamanho 
salário. Diz respeito ao com-
portamento, hábitos e costu-
mes, e a forma de administrar 
o orçamento mensal.

 Veja 7 orientações para 
começar a poupar dinheiro: 

1- Resgate seus so-
nhos

Não adianta guardar por 
guardar, pois quando o di-
nheiro é poupado sem ter 
um objetivo atrelado, é alvo 
fácil de gastos imediatistas 
e impulsivos. Tenha pelo 
menos três sonhos, um de 
curto prazo (a ser realizado 
em até um ano), médio prazo 
(até 10 anos) e longo prazo 
(após 10 anos).

2- Faça um diagnóstico 
financeiro

Anote por 30 dias todos 
os seus gastos, separando 
por categoria (transporte, 
roupas, etc.). Assim terá 
visão ampla e ao mesmo 
tempo minuciosa de suas 
despesas mensais e saberá 
o que pode ser diminuído ou 
até mesmo cortado para con-
seguir poupar mensalmente 
para seus sonhos. Acredite, 
todos nós temos, pelo me-

nos, 20% de desperdício ou 
exagero nas contas. 

4- Entenda seu compor-
tamento

Observe como funciona 
o seu orçamento hoje. A 
maioria das pessoas faz a 
seguinte conta: Ganhos (-) 
Gastos = Lucro/Prejuízo. 
Não adianta esperar que, 
assim, sobre algum dinheiro 
ao final do mês para poupar. 
Acredite: dificilmente isso 
acontecerá, até porque te-
mos a tendência de gastar 
enquanto tivermos, é natural, 
mas é algo que tende a levar 
à frustração por não conse-
guir realizar os sonhos.

5- Faça diferente
Experimente este novo 

cálculo: Ganhos (-) Sonhos (-) 
Gastos. Dessa forma não há 
lucro ou prejuízo, as contas 
batem e você estará priorizan-
do seus objetivos e ajustando 
seu padrão de vida ao valor 
que sobrar. Para isso, logo 
que receber o salário, já se 
deve retirar a quantia mensal 
necessária para a realização, 
colocando esse dinheiro na 
melhor opção de investimento 
de acordo com o prazo desse 
sonho. 

6- Poupe rendas ex-
tras

13º salários, bônus, par-
ticipação nos lucros da em-
presa... Poupe toda ou parte 
de suas rendas extras para 
aproximar a data de conquis-
ta dos sonhos. 

7- Invista de acordo 
com o prazo

Poupe para os três sonhos 
simultaneamente e redirecio-
ne as quantias poupadas – 
mesmo que pequenas – para 
um fundo adequado ao prazo 
de realização do sonho. Para 
os de curto prazo (até um 
ano), é válida a caderneta 
de poupança. Para os de 
médio prazo (de um a dez 
anos), CDB, Tesouro Direto e 
fundos de investimento. Para 
os de longo prazo (acima de 
dez anos), Tesouro Direto, 
previdência privada e ações 
são boas opções.

 
*Reinaldo Domingos é 

doutor em educação financei-
ra, presidente da Associação 
Brasileira de Educadores 
Financeiros (Abefin – www.
abefin.org.br) e da DSOP Edu-
cação Financeira (www.dsop.
com.br). Está a frente do canal 
Dinheiro à Vista e é autor do 
best-seller Terapia Financeira, 
do lançamento Diário dos 
Sonhos e da primeira Coleção 
Didática de Educação Finan-
ceira do Brasil.

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas
EXTRATO DO CONTRATO N° 

02/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

01/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 
N° 01/2018. Contratado: ELIENE 
CRISTINA DE PAULA 12357632690. 
Objeto: Prestação de serviços de 
Professor para ministrar as oficinas 
Brinquedoteca e Arte e Educação 
do CRAS. Valor Total: R$ 5.445,00. 
Vigência: 31/12/2018. Bom Jardim 
de Minas. 02 de fevereiro de 2018. 
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO N° 
03/2018 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
01/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 
N° 01/2018. Contratado: TIAGO 
ESTEVES DA ROCHA PRIMO 
08395180640. Objeto: Prestação 
de serviços de Professor educação 
física para ministrar as oficinas de 
dança e Vida Ativa do CRAS. Va-
lor Total: R$ 16.445,00. Vigência: 
31/12/2018. Bom Jardim de Minas. 
02 de fevereiro de 2018. Sérgio 
Martins. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO N° 
04/2018

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
01/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 
N° 01/2018. Contratado: LEANDRO 

DUTRA GOMES  08051978773. 
Objeto: Prestação de serviços de 
Professor de Inglês para ministrar 
a oficina de Inglês do CRAS. Va-
lor Total: R$ 21.890,00. Vigência: 
31/12/2018. Bom Jardim de Minas. 
02 de fevereiro de 2018. Sérgio 
Martins. Prefeito Municipal.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE 
EDITAL.

 A Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim de Minas torna público a 
RETIFICAÇÃO do Edital PRO-
CESSO Nº 06/2018, PREGÃO 
PRESENCIAL N° 05/2018, tendo 
por objeto o Registro de preços, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, 
para eventual e futura aquisição 
de equipamentos de informática 
visando atendimento ao Setor de 
Epidemiologia do Município de Bom 
Jardim de Minas. A retificação está 
disponível no site www.bomjardim-
deminas.mg.gov.br com base no art 
21, § 4º da Lei 8.666/1993, alterada 
a data de abertura e julgamento 
das propostas e documentação 
para o dia 27/02/2018 as 9:00 hrs. 
Informações: (32) 3292-1601. lici-
tacao@bomjardimdeminas.mg.gov.
br Pregoeiro Danilo Pedrosa Carva-
lho. Bom Jardim de Minas – MG. 
05/02/2018

Prefeitura Municipal
de Andrelândia

PROCESSO 016/2018 – 
PREGÃO PRESENCIAL 006/2018

Aviso de Licitação: Registro de 
Preço para futuras e eventuais con-
tratações de microempresas, empre-
sas de pequeno porte e equiparadas, 
para aquisições de máquinas e 
ferramentas que serão utilizados em 
obras e manutenção de prédios públi-

cos e vias deste município, conforme 
condições e especificações contidas 
no TERMO DE REFERÊNCIA – ANE-
XO I. Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 22/02/2018, com início às 
09:00 horas. Informações Tel.: (035) 
3325-1432 ou e-mail locitacao3@an-
drelandia.mg.gov.br. Pregoeira: Anna 
C. Zillmann - MG, 05/02/2018

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convoco de acordo com o ARTIGO 17, INCISO III, ALÍNEA A e o ARTIGO 32, INCISO I, do Estatuto da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE EUBIOSE, os Membros Efetivos para a Assembleia Geral Ordinária. A ser realizada na Sede Social da SBE, 
à Avenida Getúlio Vargas, 481, nesta cidade de São Lourenço, MG, no dia 27 de fevereiro de 2018, às 8h30, em primeira con-
vocação e às 9h, em segunda convocação, quando funcionará, com qualquer número, para tratar da seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e aprovação das contas e do relatório de atividades da Presidência da SBE, do exercício de 2017,
b) Assuntos gerais.

São Lourenço, 6 de fevereiro de 2018.
Hélio Jefferson de Souza – Presidente

EDITAL – CONTRIBUIÇÃO
 SINDICAL – EXERCÍCIO DE 2018

 O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO 
LOURENÇO – MG, neste ato representado por seu atual presidente: Luiz 
Carlos Batista, sediado na Rua XV de Novembro, nº199, Bairro: Centro, 
Cidade: São Lourenço, MG, CEP:37470-000, CNPJ: 00.188.622/0001-
95 Entidade representativa de primeiro grau dos servidores municipais 
do município de SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA, ARANTINA, 
BOCAINA DE MINAS, CARMO DE MINAS, CARVALHOS, CRISTINA, 
DOM VIÇOSO, ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA, LIBERDADE, 
MINDURI, OLÍMPIO NORONHA, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, SÃO 
SEBASTIÃO DO RIO VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, 
SERRANOS, SOLEDADE DE MINAS E VIRGÍNIA– estado de Minas 
Gerais, declara estar filiada a FESERP – MINAS – Federação Estadual 
Única, Democrática dos Sindicatos de Servidores, Funcionários Públicos 
das Câmaras de Vereadores, Fundações, Empresas Públicas, Autarquias 
e Prefeituras Municipais de Minas Gerais entidade de 2ºgrau, representa-
tiva dos servidores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
e dos servidores públicos estatutários da administração direta e indireta 
e também dos contratados temporariamente pelo regime especial de 
todas as secretarias independente de categoria. Na forma da lei, em 
especial no que dispõe o art. 8 da Constituição Federal, e ratificada por 
assembleia geral da categoria, COMUNICA à Prefeitura Municipal de 
SÃO LOURENÇO, AIURUOCA, ALAGOA, ARANTINA, BOCAINA DE 
MINAS, CARMO DE MINAS, CARVALHOS, CRISTINA, DOM VIÇOSO, 
ITAMONTE, ITANHANDU, JESUÂNIA, LIBERDADE, MINDURI, OLÍMPIO 
NORONHA, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, SÃO SEBASTIÃO DO RIO 
VERDE, SÃO TOMÉ DAS LETRAS, SERITINGA, SERRANOS, SOLE-
DADE DE MINAS E VIRGÍNIA, as Câmaras Municipais citadas acima e 
SAAE, nas pessoas a quem compete que deverá descontar, na folha de 
pagamento do mês de março de 2018, de todos os servidores, ativos 
ocupantes de cargos estatuários e empregos celetistas, dos contratados 
temporariamente e também dos contratados em cargos de comissão a 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA prevista, pela Portaria 488 do MTE 
de 21 de novembro de 2005, publicada no D.O.U. de 24 de novembro 
de 2005 a qual aprova o novo modelo e instruções de preenchimento 
da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU. 
A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um trinta 
avos) da remuneração de cada um dos aludidos servidores, sindicalizados 
ou não, mas de qualquer forma representados pela entidade signatária, 
percebidos no mês de março do corrente ano, sendo que o seu reco-
lhimento deverá ocorrer no mês de ABRIL de 2018, através da guia em 
nome do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
SÃO LOURENÇO-MG, com posterior remessa dos seguintes documen-
tos: 1) relação nominal dos servidores contribuintes, indicado o cargo 
e remuneração percebida no mês de desconto, com o respectivo valor 
recolhido; 2) GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical 
Urbana, devidamente quitada. 

São Lourenço, 05 de Fevereiro de 2018.
Luiz Carlos Batista

Edital de Eleição
O presidente do Miramar Esporte Clube do Operário, Sr. Geraldo 
Alves Filho, convoca a todos os conselheiros para reunião de 
eleição da diretoria, neste dia 24/02/2018 às 17:00 horas, na 
Rua XV de novembro nº 199, São Lourenço- MG.

______________________
Geraldo Alves Filho

Presidente 

“O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, 
torna público que ALIANÇA RECUPERADORA, INDUS-
TRIA E COMÉRCIO, através do Processo nº 07386/2016 
, solicitou AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONA-
MENTO  para a atividade MOLDAGEM DE TERMOPLÁS-
TICO NÃO ORGANO-CLORADO, COM UTILIZAÇÃO 
DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA localizado à R. Dario 
Passos, nº 210 –Santana do Capivari – Pouso Alto”

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE SÃO VI-
CENTE DE MINAS LTDA – COOASAVI – RUA MARE-
CHAL FLORIANO PEIXOTO, 179 A – CENTRO – SÃO 
VICENTE DE MINAS/MG – CNPJ MF: 64.453.095/0001-
81 – NIRE: 31400005145- EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CON-
VOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
   
O DIRETOR – PRESIDENTE da COOPERATIVA AGROPECUARIA 

MISTA DE SÃO VICENTE DE MINAS LTDA – COOASAVI - no uso de suas 
atribuições  que lhe confere o Art. 16º, cumprindo ainda o que estabelece 
o Art. 26º, do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são 
de número 692 (seiscentos noventa e dois), em condições de votar para 
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária - AGO, a se realizar no dia  
09 de março de 2018, à Rua São Vicente Ferrer, 238 na sede social do 
São Vicente Esporte Clube na cidade de São Vicente de Minas-MG, às 
17:00 horas (dezessete horas) em primeira convocação, com a presença 
de  2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00 horas (dezoito 
horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um 
dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas (de-
zenove horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Assembléia Geral Ordinária: 
1. Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, acompanhado do 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) 
balanço do exercício encerrado em 31/12/2017; c) demonstrativo das 
sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2017; 2.  Destinação 
das sobras liquidas apuradas relativas ao exercício de 2017; 3.  Fixação 
dos honorários e cédula de presença do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal;  4. Autorização ao Conselho de Administração 
para deliberar sobre a remuneração ou não do Capital integralizado 
pelos associados até o limite de 12% ao ano conforme Lei nº 5764/71 
para o exercício de 2018; 5.  Estabelecimento da fórmula de cálculo 
a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de 
cada associado, realizadas ou mantidas durante os exercícios de 2017, 
excetuando-se o valor das cotas partes integralizadas; 6. Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal para o exercício 2018/2019; 7. Alienação de 
bens da cooperativa em garantia de financiamento para compra de milho, 
soja safra 2018/2019; 8. Autorização para investimento na expansão da 
infraestrutura de armazenamento e administração; 9. Autorização compra 
de imóvel para expansão do parque industrial e armazenamento para 
atender crescente demanda de beneficiamento e armazenamento das 
colheitas dos cooperados. 10. Assuntos diversos de interesse social. 

OBS:  1) A presente Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em local 
diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico. São Vicente 
de Minas, 05 de fevereiro de 2018.

Ronaldo Reis Laredo
Presidente da Cooasavi
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Gabriel Ferrer nas-
ceu em Silvestre Ferraz 
(hoje Carmo de Minas), 
a dezenove de abril de 
1926. Seus pais eram 
Carlos Pinto de Andrade 
e Helena Ferrer. Carlos, 
pessoa culta e inteli-
gente, ocupava o cargo 
de Coletor Federal em 
Silvestre Ferraz.

O casal tinha uma 
vida estável, dentro dos 
padrões da época. Tive-
ram quatro filhos: Fran-
cisco, que viveu poucos 
meses; Carlos; Celso e 
Gabriel.

Sr. Carlos, acome-
tido de séria enfermi-
dade, veio a falecer 
muito cedo, deixando 
Carlos com cinco anos e 
Celso com três. Gabriel 
nasceu um mês após a 
morte do pai e quando 
completou dois anos, 
D. Helena mudou-se 
para São Lourenço para 
lecionar no Grupo Esco-
lar Melo Viana, onde os 
filhos estudaram.

Terminado o curso 
primário, Gabriel fre-
quentou por algum tem-
po as aulas do professor 
Austriclínio Brandão. 
Mais tarde matriculou 
- se no Instituto Pro-
pedêutico de Ensino 
Secundário, no curso 
de Admissão. Quando o 
Dr. Antonio Magalhães 
Alves assumiu a esco-
la transformando-a em 
Ginásio São Lourenço, 
Gabriel conseguiu o car-
go de regente de alunos 
e assim pode estudar. 
Terminou o curso em 
1944. Gabriel queria 
continuar os estudos e 
matriculou-se na Escola 
Técnica de Comércio de 
São Lourenço, deixando 
o curso no segundo ano, 
quando se indispôs com 
a professora Madame 
Schimidt.

Em fevereiro de 1945 
conseguiu emprego na 
Empresa Silvestrini e Ir-
mãos, aposentando-se 
em 1975. Foi este seu 
único emprego, porém, por 
conveniência permaneceu 
na empresa por mais três 
anos, até 1978. 

Casou-se a 28 de 
abril de 1946 com Maria 
Vieira Ferrer, um casa-
mento feliz, alicerçado 
num grande amor, que 
durou 57 anos. Tiveram 
seis filhos: Larry, Dou-
glas, Wagner, Denny, 
Wander e Thelma.

Sr. Gabriel e outros 
apaixonados pela natu-
reza fundaram o “Clube 
de Excursionistas de 
São Lourenço”.  Promo-
viam excursões à Itatiaia 
e outras paragens, em 
ônibus fretados. Leva-
vam a bandeira do clube 
e distinguiam-se pelos 
bonés com emblema. 

Gabriel tinha apenas 
10 anos quando foi ao 
cinema pela primeira 
vez. Deslumbrou-se 
com a sétima arte e 
decidiu, naquele mo-
mento, que um dia seria 
cineasta.

A 17 de maio de 
1948, “inaugurou” sua 
primeira câmera, regis-
trando o 82º aniversá-
rio de seu avô, Gabriel 
Batista Ferrer, falecido 
a dois de agosto do 
mesmo ano. Gabriel 
“Marceneiro” continua 
vivo no filme e em sua 
saudade. 

Começa então, em 
1949, a realizar seu so-
nho... Seu primeiro filme 
relata a história de uma 

criança que ficou perdida 
na floresta após o assas-
sinato de seus pais e que 
só foi encontrada 15 anos 
após...  “Berço Selvagem”, 
em 16 milímetros, preto e 
branco, com duração de 
28 minutos tinha como 
elenco: Binho, Benedito 
Mendes Pinto, Celso An-
drade, Carlos Andrade, 
Eduardo Mendes Pinto, 
Germano Moreira, Geral-
do Mendes Pinto, Gabriel 
Ferrer, Guido do Correio, 
Jayme Cavalcanti, Larry 
Ferrer, Lenita Lacerda, 
Paulino Barros, Paulo R. 
da Silva, Ronan Alencar, 
Roberto de Barros, Wan-
da Marques e demais 
figurantes. Foi filmado na 
Fazenda Sharp.

Seu segundo fi lme 
tinha como cenário as 
margens do Rio Verde, 
nos fundos da residência 
do Sr. Eugênio Junqueira 
e, também, em alguns tre-
chos da Fazenda Ramon. 
O enredo era interessan-
te: piratas enfrentando os 
mares do sul em busca 
de um tesouro, e confron-
to com tribos de índios 
ferozes. Tinha o sugesti-
vo nome de “O Tesouro 
de Tahiti” e como elen-
co: Carlos Andrade, Cici 
Ramos, Celso Andrade, 
Chico Mendes, Iracema 
de Barros, Jayme Caval-
canti, José Alves Leite, 
Jair Amaral, Jacozinho, 
Nezinho, Otávio Junquei-
ra, Osório Siqueira, Omar 
Martins, Sebastião Eleoté-
rio, Osório Siqueira, Dirce, 
Doloema, D’Arc Siqueira, 
Iracema Barros, Lenita 
Lacerda e figurantes.

Os índios eram os me-
ninos do Instituto Agrícola 
“João Lage”, dirigidos por 
Otávio Junqueira que na 
época trabalhava naquela 
instituição, com o aval da 
diretoria.

Maria, esposa do Sr. 
Gabriel, cuidava do guar-
da-roupa e maquiagem 
dos artistas.

Seu terceiro filme, o 
melhor de todos, foi “Fogo 
na Fronteira”, filmado em 
1952. Contava a história 
de questões entre México 
e Estados Unidos quando 
da invasão das coman-
ditas na época do frio. 
O ponto alto do filme foi 
o estouro da boiada que 
levaria de roldão o marco 
que dividia os dois paises. 
Salomão Chaib era o xe-
rife. Este emprestou sua 
coleção de revólveres ca-
libre 38 e conseguiu arre-
banhar trezentas cabeças 
de gado para a cena final. 
Esta história foi filmada na 
Fazenda Ramon, Fazen-
da do Sr. José Negreiros, 
Fazenda do Sr. Roberto 
Lopes e em uma fazenda 
em Carmo de Minas.

Sr. Emílio Rodriguez, 
fotógrafo, muito colabo-
rou com o Sr. Gabriel, 
conseguindo nos Estados 
Unidos 22 rolos de filme 
de 16 mm, coloridos. Com 
o advento da TV no Bra-
sil, houve monopólio dos 
filmes 16 mm e tornou-se 
impossível adquiri-los. 
Assim, as trezentas ca-
beças de bois, não foram 
vistas integralmente. Sr. 
Gabriel lamenta, ainda 
hoje, a falta que lhe fez 
mais filmes...  

O elenco era o mesmo 
dos dois primeiros filmes, 
acrescido de Arthur Ro-
driguez, Braz Prince, Dito 
Cigano, Edson Rosaline, 
Jorge Bacha, Joaquim 
Leopoldino, Machadinho, 
Pimenta, Samuel Lemos, 
Synésio Fagundes e fi-

gurantes. Diretor Ar-
tísticao: Antônio Sachi 
Gomes.

A onze de junho de 
1953 foi levado a públi-
co e lotou duas sessões 
no Cine Odeon. Foi um 
sucesso!

Seu quarto f i lme 
chamou-se “Irmãos em 
Armas”. Foi filmado na 
fazenda do Sr. José 
Negreiros. Tinha como 
elenco: Abel Goulart 
Ferreira, Carolina Fa-
gundes, Chico Mendes, 
Celso Andrade, Douglas 
Vieira Ferrer, Moacyr 
Poliglota, Nelson Men-
des, José Ayrton Ayres, 
Felipe.

Fez ainda os seguin-
tes documentários:

1949 – Esporte Clu-
be São Lourenço - Cam-
peão

1949–1950 – Festa 
de Agosto

1950 – Desfile de 
Sete de Setembro

1950 – Vitória do Dr. 
Emílio Ábdon Póvoa 
nas urnas

1954 – Seleção Bra-
sileira

1954 – Baile no Ho-
tel Brasil

1954 – Formatura 
da Escola Técnica de 
Comércio

1967 – 1º de Abril – 
Aniversário da Cidade

Todos os filmes e 
documentários foram 
revelados nos Esta-
dos Unidos. Trazer a 
público a biografia de 
Gabriel Ferrer, cineasta 
amador, audacioso e 
sonhador, numa época 
em que os recursos 
técnicos eram limitados 
e havia dificuldade em 
conseguir material pró-
prio  para revelações, 
é importante tarefa de 
quem se propõe a es-
crever a história de São 
Lourenço.

É um grande privi-
légio registrar fatos de 
sua vida de homem 
humilde, educado, rea-
lizado e feliz.

Gabriel Ferrer dei-
xa sua sensibilidade 
aflorar quando fala de 
seus filmes. Seus olhos 
brilham e ele se entu-
siasma. Vão chegando 
devagar as lembranças 
do passado, do elenco 
que ele mesmo prepa-
rou... Fala de cada um 
com carinho paternal 
e vibra ao contar o que 
sentiu assistindo “Fogo 
na Fronteira” na tela do 
Cine Odeon, a história 
que criou imortalizada 
no filme.

Fala depois das re-
cordações da família, 
dos filhos pequenos e 
depois crescidos, dos 
netos que tanta alegria 
lhes trazem. Emocio-
na-se ao relembrar a 
esposa que o apoiava 
incondicionalmente, que 
sonhava seus mesmos 
sonhos e vibrava com 
seus sucessos.

Fala de tudo e de 
todos, menos de si...

Talvez não tenha 
pensado em quanto São 
Lourenço se orgulha do 
legado que nos deixou 
nos documentários que 
fez. Foi proposital deixar 
por último o que é mais 
importante em tudo que 
me contou: Gabriel Fer-
rer foi o pioneiro de filme 
colorido rodado no Bra-
sil e isto aconteceu aqui, 
em São Lourenço.

Mu i to  ob r igada , 
Gabr ie l  Ferrer,  por 
você existir.

Gabriel Ferrer de Andrade

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Atleta de Carmo de Minas 
foi convocado para Seleção 

Brasileira Olímpica de Karatê
Karateka fará a preparação para os Jogos 

Olímpicos de 2020

Marcelo Augusto, 
mais conhecido como 
Marcelinho do Karatê, 
iniciou a carreira como 
atleta em 2006 a convi-
te do treinador Joaquim 
Felício Jr, o Kiko. 

“Eu era uma criança 
muito agitada e indis-
ciplinada, tanto na rua 
quanto em casa e na 
escola”, conta Marceli-
nho.  Segundo o atleta, 
a primeira competição 
foi há dois meses, na 
Copa Fernão Dias de 
Karatê, onde teve o 
apoio do amigo Edu-
ardo Vilella “Dudu”. 
Competindo com fre-
quência até hoje, onde 
colheu o fruto de anos 
de treinamento e dedi-
cação, a convocação 
para compor a Sele-
ção Brasileira Olímpica 
2018 fará a preparação 
para os Jogos Olímpi-
cos de 2020.

“Confesso que fi-
quei surpreso com a 
convocação, pois foi 

algo que não estava 
esperando para o mo-
mento. Quero nessa 
oportunidade também 
agradecer a todos os 
meus amigos, pa-
trocinadores e meus 
familiares, pois sem 
vocês não chegaria 
até aqui! Deixo aqui 
meu agradecimento 
ao Jornal Correio do 
Papagaio, que ce-
deu espaço para que 
as pessoas possam 
conhecer um pouco 
mais da minha histó-
ria”. finaliza o atleta.

Foto: Arquivo Pessoal do Atleta

Marcelinho do Karatê no Campeonato Brasileiro Atleta em competição 

O atleta fará parte da Seleção Brasileira Olimpica

O Treinador Kiko e o atleta Marcelinho no Campeonato Brasileiro

Evento de Ciclismo em Carmo de Minas 
foi sucesso de participantes

Trilhão percorreu o município revelando as belezas
naturais da região

A Cidade de Carmo 
de Minas sediou um dos 
maiores encontros de 
amantes de ciclismo do 
Sul de Minas, no último 
dia 21 de janeiro.  

O 1º trilhão de Moun-
tain Bike reuniu mais de 
200 participantes da re-
gião Sudeste, com con-
centração, lanche mati-
nal, largada, chegada e 
almoço nas confortáveis 
instalações do IF – Insti-
tuto Federal.

Os ciclistas percorre-
ram 50 km de estradas, 
cafezais, trilhas e monta-
nhas do município, reve-
lando todas as belezas 
naturais que só Carmo de 
Minas pode oferecer.

Organizado pelo pro-
dutor de turismo e cultura 
Manoel Lima, em parce-
ria com Igaritê, da Agile 
Comunicação Visual, o 
evento teve apoio do De-
partamento Municipal de 
Meio Ambiente de Carmo 
de Minas e da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
além de ter sido 100 % 
financiado por empresas 
da região.

O Mountain Bike é uma 
modalidade do ciclismo e 
do esporte que vem cres-
cendo em todo o Brasil. 

Além de trazer renda 
para o comércio local, 
este mega encontro divul-
gou Carmo de Minas em 
todo o cenário nacional.

“Definitivamente en-
trou para a História”, 
af irma o organizador 
Manoel Lima.

Ciclistas se reuniram na sede do IEF, em Carmo de Minas

Igaritê e Manoel Lima, organizadores do evento

Trilhão percorreu estradas de terra e cafezais do Município

Foram 50 km percorridos durante o trajeto

Fotos: Arquivo Pessoal Manoel Lima
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acesse nosso portal no endereço: www.correiodopapagaio.com.br e conheça a região

Carnaval Antecipado de Aiuruoca 
foi um sucesso de público

Comemorando 80 anos de folia, Aiuruoca recebe a
diversidade e alegria os foliões

Uma tradição que já 
se mantém por 80 anos, 
depois que o então páro-
co decidiu suspender as 
comemorações do car-
naval no município, por 
considerá-lo uma festa 
profana. Com o cance-
lamento, mais tarde, um 
grupo de moradores de 
Aiuruoca convenceram 
o pároco a autorizar a 
realização de um baile na 
semana anterior. O boato 
se espalhou pela região 
e a cada ano foi aumen-
tando o número de visi-
tantes, que passaram a 
frequentar o município 
para pular o carnaval 
durante a noite e curtir, 
durante o dia, as mais de 
70 cachoeiras cataloga-
das no município.

Foi assim que no ano 
de 1938 foi realizado o 
primeiro Carnaval An-
tecipado de  Aiuruoca, 
tradição que se mantém 
até os dias de hoje e que, 
afortunadamente, conce-
deu ao município o título 
de primeira cidade no 
Brasil a ter a maior festa 
brasileira antecipada.

Este ano não foi dife-
rente, e atraiu centenas 
de foliões, que vieram da 
região e de outros esta-
dos para aproveitar os 
quatro dias de festa.

Desta vez a abertura 
do Carnaval foi na quinta-
feira, 1º, e ficou por conta 
do  tradicional Bloco das 
Piranhas, que arrastou 
os foliões pela cidade, 
seguidos pelo Baque de 
Maracatu e o Trio Elétrico 
Café Evolution.

Na sexta-feira, a festa 
começou cedo, com o 
Desfile do Bloco dos Bo-
necões da Mantiqueira, 
Aiurufantasy e os Es-
colhidos; Trio Elétrico 
Café Evolution e o show 
de Bartucada e Juliana 
Campos, animando a 
multidão, que dançou ao 
som das músicas clássi-
cas do Carnaval.

No sábado,  áp ice 
da festa, o Bloco dos 
Cangaceiros, que está 
em seu segundo ano, 
mostrou que veio pra 
ficar e garantiu a alegria, 
animando os foliões e 
fazendo a abertura dos 
shows da noite, com 
Gabriel Lima, A Zorra, 
Adriana Maskaro e a 
Homenagem à Rainha do 
Carnaval, Clarice Albarez 
e Carnavalescos.

No domingo, dia 04, 
foi a vez das crianças se 
divertirem e aproveitar a 
Matinê Infantil no período 
da tarde. A Banda Ta-
marutaca, que finalizou 
com chave de ouro mais 
uma edição dessa festa 
animada, deu as boas 
vindas ao Carnaval em 
outras cidades.

Adriana Maskaro fez a festa dos foliões

Milhares de pessoas compareceram para prestigiar a folia 

Baque de Maracatu animou as pessoas na primeira noite de folia

Mais uma vez Aiuruoca foi palco de alegria 

Fotos: Márcio Muniz
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Fotos do mais tradicional carnaval antecipado da região

acesse notícias de aiuruoca em nosso portal: www.correiodopapagaio.com.br/aiuruoca

Integrantes da Banda Baque de Maracatu fizeram os foliões cantar e dançar com os grandes sucessos carnavalescos

Adriana Maskaro foi a grande atração da noite de Sábado, mostrando carisma e talento levou o público ao delírio

Foliões vieram de toda região e de outros estados para apreciar os quatro dias de folia do carnaval antecipado de Aiuruoca

Cristina e Walter de São Lourenço todos os anos presente Caminhão de banheiro químico foi a novidade esse ano
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POUSO ALTO

Carnaval antecipado de 
Pouso Alto

Muita alegria e folia em sua 16ª edição
A tranquila cidade de 

Pouso Alto mudou seu 
costumeiro tom silencioso 
e teve como protagonistas 
de uma contagiante ani-
mação os muitos foliões, 
locais e de diversas outras 
cidades, que comparece-
ram para o seu carnaval 
antecipado, também já 
tradicional na região, che-
gando este ano à sua 16ª 
edição. 

Teve muita alegria, des-
contração e, claro, muita 
folia na praça desembar-
gador Ribeiro da Luz.

Como atrações princi-
pais compuseram a pro-
gramação o Dj Henrique 
e Banda Transasom, que 
tomaram conta da festa na 
sexta-feira e no sábado, 
com os sucessos do mo-
mento. Ainda no sábado 
houve desfile do Bloco das 
Galinhas com Dentes, que 
levaram para as ruas da 
cidade muita cor e des-
contração.

No domingo as marchi-
nhas resgataram as músi-
cas tradicionais que sem-
pre embalam os carnavais 
ao longo dos anos.

Centenas de pessoas prestigiaram o carnaval de Pouso Alto

Banda Transasom animou as noites de folia 

Foto: Márcio Muniz

A programação contou com o Dj Henrique, Banda Transasom e Marchinhas Carnavalescas agradando a todos os foliões
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VIRGÍNIA

Carnaval antecipado 
de Virgínia

Festa aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de janeiro
e atraiu uma grande multidão

de longe, comprome-
teu o brilho da come-
moração.   

Nos t rês  d ias  de 
folia houve música me-
cânica e a participação 
de bandas.

A primeira noite fi-

A pequena e acolhe-
dora cidade de Virgínia 
foi palco, com duas 
semanas de antece-
dência,  da t radic io-
nal comemoração de 
Momo, possibilitando 
aos foliões o aumento 
do leque de opções 
para o período de fes-
tas mais aguardado 
do País, onde cada 
um pode adequar a 
programação festiva 
à sua disponibilidade 
de tempo e desfrutar, 
sem preocupações,  
das muitas horas que  
o carnaval  oferece. 
Turistas, moradores 
e visitantes da região 
pa r t i c i pa ram des te 
evento, realizado no 
período mais incomum 
entre todas as cidades 
da região, o que, nem 

cou por conta da ban-
da Brasil Night Show, 
que fez a galera vibrar 
e sair do chão, tocando 
os mais variados esti-
los musicais.

No sábado foi a vez 
da banda Oxigênio, 

que trouxe os clássicos 
da folia e um repertório 
muito variado.

A banda Mr. Sound 
encerrou, com chave 
de ouro, a programa-
ção do carnaval ante-
cipado de Virgínia.

Show com a Banda Oxigênio animou a noite de  sábado

Centenas de pessoas compareceram na festa

Participação público com a banda Público prestigiou o Carnaval

Foto: Márcio Muniz
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CADERNO CIDADES

O  a n o  c o m e ç o u 
com diversos eventos, 
ações e atividades para 
crianças, adolescentes 
e adultos nas unidades 
vinculadas ao Depar-
tamento Municipal de 
Assistência Social.

Foi realizado uma se-
mana do Cine CRAS de 
Férias nas unidades do 
CRAS Serrinha, CRAS 
COHAB e Clube da Ci-
dadania da Lavrinha. O 
público pôde  usufruir 
de sessões de filmes 
educativos e divertidos, 
aproveitando o período 
das férias escolares, com 
muita pipoca e guaraná, 

Foi bonito ver o brilho 
no olhar dos pequeninos 
durante as sessões.

Aconteceu também 
no CRAS Serrinha o Fes-
tival de Pipa, deixando 
as férias da criançada 
mais animada, um even-
to que resgata a melhor 
fase de nossas vidas 
e traz uma brincadeira 
saudável às crianças de 
hoje, aproveitando a pai-
sagem natural do bairro 
da Serrinha.

O mês foi encerrado  
com palestra educativa, 
com o tema “Mudanças”, 
realizada no Centro de 
Convivência da Melhor 
Idade, pela psicóloga 
Reilia Ferreira, do CRAS 
COHAB.

Todas as ações fo-
ram em parceria com a 
Prefeitura Municipal de 
Baependi e  do Depar-
tamento Municipal de 
Assistência Social.

CRAS de Baependi promove 
ações recreativas nas férias

1ª Cavalgada de São Sebastião 
de Cruzília atrai centenas de 

cavaleiros e amazonas
Cavalgada percorreu as ruas da cidade, encerran-
do em grande estilo as festividades do Padroeiro

A 1ª Cavalgada de 
São Sebastião acon-
teceu no dia 21 de ja-
neiro, como parte do 
encerramento das fes-
tividades em homena-
gem ao Padroeiro.

 Cerca de 300 cava-
leiros e amazonas mar-
caram presença, percor-
rendo as ruas da cidade. 
Um misto de alegria e fé 
se fez presente entre os 
participantes. Gerações 
de fiéis se emocionaram 
ao receber as bênçãos 
com a relíquia do Pa-
droeiro, dadas pelo Pe. 
Dehon, uma prática que 
os mais velhos passam 
para as novas gerações 
de cavaleiros.

 O ponto final dessa 
cavalgada foi na sede 
social do Clube do Ca-
valo de Cruzília, que é o 
Berço da Raça Manga-
larga Marchador, onde 
foi servido um almoço 
para os presentes.

A Polícia Militar de 
Cruzília participou com 
a escolta dos cavaleiros 
e amazonas pelas ruas 
da cidade.

Parabéns aos orga-
nizadores e à equipe de 
apoio do evento, consa-
grado por sucesso.

Atividades foram realizadas nos bairros da cidade, 
para crianças, adolescentes e adultos

Foto: Divulgação CRAS Baependi

O Festival de Pipas aconteceu no bairro da Serrinha

Cine CRAS de Férias animou a garotada

Palestra no Centro de Convivência da Melhor Idade, com Reilia Ferreira

As atividades atrairam crianças, adolescentes e adultos nas férias

Cerca de 300 cavaleiros e amazonas desfilaram pela cidade 

Pe. Dehon derrama bênçãos sobre os fiéis

Na foto, a fé que não tem idade

Cavalgada atraiu fiéis da cidade e região

Foto: Paróquia São Sebastião

Baependi receberá polo da UAITEC de 
Educação a Distância

Cursos ofertados são gratuitos, com modalidade
presencial e a distância

O Prefeito de Ba-
ependi esteve na Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (SE-
DECTES) para formali-
zar a vinda para o nos-
so Município de uma 

UAITEC (Universidade 
Aberta e Integrada de 
Minas Gerais), que 
deverá ser instalada na 
Escola Municipal Se-
nador Alfredo Catão, 
porém, até o fecha-
mento desta edição, 
sem data definida.

A UAITEC é gratui-
ta e visa a construção 
de um ambiente no 
qual possam ser ofere-
cidos diversos cursos, 
por meio de uma rede 
de polos de educação 
a distância. 

“Com isso preten-

Rede de ensino a distância chega a Baependi ainda este ano

Foto: Prefeitura M. Baependi

demos ampliar e de-
mocratizar o acesso a 
conteúdos pedagógi-
cos que sirvam para 
qualificação e requa-
lificação da mão de 
obra e para formação 
profissional”, conclui 
o prefeito.
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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
Ceviche de tilápia com agridoce 

de maracujá

Tempo: 25 min.
Rende : 2 pessoas

Ingredientes

•400 gramas de ti-
lápia em cubos

•50 gramas de 
hortelã

• suco de 4 limões
•40 gramas de Ce-

bola roxa cortadas em 
julienne (tirinhas)

•3 unidade de 
maracujá (polpa com 
semente)

•2 unidade de pi-
menta dedo-de-moça 
(sem semente, corta-
das em julienne)

•15 gramas de sal
•6 colher de sopa 

de açúcar
• broto de beterraba 

(para decoração)

Modo de preparo

Em uma panela 
adicione a polpa do 
maracujá juntamente 
ao açúcar e deixe 
reduzir até que for-
me uma calda. Em 
seguida corte o peixe 
em cubos pequenos 
e reserve. Para fa-
zer a salsa, faça a 
moagem da hortelã, 
acrescente ao suco 
do limão com o sal. 
Retire as sementes 
das pimentas e cor-
te-as em tiras bem 
finas. Em um bowl 
misture os ingredien-
tes e somente ao 
final coloque a cal-
da de maracujá aos 
poucos.

Ria você também
Um cara foi a de-

legacia e disse: - Eu 
vim dar queixa, pois a 
minha sogra sumiu. O 
delegado disse: - Há 
quanto tempo ela su-
miu? - Duas semanas 
- respondeu o genro. - E 
só agora é que você me 
fala? - É que eu custei a 
acreditar que eu tivesse 
tanta sorte!

          xxx

Na delegacia, apa-
rece um cidadão e diz 
que quer confessar ... 
O delegado pergunta: - 
O que aconteceu? E o 
homem: - Doutor eu ma-
tei minha sogra! - Bem 
meu filho, você cometeu 
esse crime mas deveria 
estar muito alterado - 
disse o delegado - não 
se importe, vá pra casa 
e descanse. Está tudo 
bem.... - Mas doutor eu 
enterrei a velha! - Ah 
meu filho viu que boa 
alma você é? Enterrou 
sua sogra . As sim já 
evitou toda aquela bu-
rocracia... - Doutor!!! 
Mas quando eu estava 
enterrando ela gritava 

que ainda estava viva! - 
Ô meu filho e você não 
sabe que toda a sogra é 
mentirosa?

xxx

O marido chega em 
casa vindo do hospi-
tal, onde visitou sua 
sogra. Sua mulher per-
gunta: - Como esta a 
minha mãe? O marido 
responde: - Sua mãe 
está muito bem, sau-
dável como um cavalo 
e ainda viverá por muito 
tempo. Na semana que 
vem ela receberá alta 
do hospital e virá morar 
conosco por muitos e 
muitos anos. A mulher, 
surpresa, pergunta: - 
Como pode ser? Ontem 
mesmo ela parecia es-
tar no seu leito de morte 
e a equipe médica dizia 
que ela deveria ter pou-
cosdias de vida!? O 
marido responde: - Eu 
não sei como estava 
ontem, mas hoje, quan-
do perguntei ao médico 
sobre o estado de sua 
mãe, ele me respondeu 
que deveríamos nos 
preparar para o pior.

“Tristezas do infer-
no me cingiram, laços 
de morte me surpre-
enderam. Na angústia 
invoquei ao Senhor e 
clamei ao meu Deus; 
desde o seu templo 
ouviu a minha voz, aos 
seus ouvidos chegou 
o meu clamor perante 
suas faces.”Davi

Era por um dia de 
sábado, ao anoitecer. 
Havia já algumas ho-
ras que o Dr. Meir se 
entretinha na escola 
pública explicando a 
Santa Lei a seus nu-
merosos discípulos.

D e l e i t a v a m - n o 
aqueles estudos e a 
religiosa atenção com 
que suas palavras 
eram ouvidas.

Sua casa, entre-
tanto, durante aquelas 
fugidias horas, hospe-
dara o luto e a deses-
peração.

Dois de seus filhos 
haviam morrido quase 
de repente e, de sua 
família, só a desola-
da mãe permanecia 
para chorar aos pés 
dos dois cadáveres. 
Infeliz mulher! Petrifi-
cada pela dor, contem-
plava imóvel aqueles 
dois corpos amados 
buscando neles, em 
vão, alguns indícios 
de vida; e vinha-lhe 
à mente o pobre ma-
rido que dentro em 
pouco iria defrontar o 
tremendo espetáculo. 
O respeito à vontade 
divina e a caridade de 
esposa deram à míse-
ra uma grande força 
de alma. As maternas 
mãos estenderam um 
lençol sobre aquele 
leito de morte onde 
os filhos amados re-
pousavam. Cumprido 
o piedoso mister, a 
triste mãe passou-se 
ao quarto vizinho à 
espera do marido.

A noite descera 
lentamente. Já estre-
las, sem conta, luzi-
luziam pelas alturas 
sem fim.

Volveu  a  casa 
o doutor e, apenas 

transposta a soleira, 
indagou da sua es-
posa um tanto pertur-
bado:

— E os filhos?
— Terão ido à es-

cola — respondeu a 
mulher com voz trê-
mula e sumida, fitando 
o céu, evitando o olhar 
do marido.

— Parece-me que 
não os vi entre os alu-
nos.

A mulher, sem lhe 
responder, apresenta-
va-lhe o vinho e o círio 
para o Avdalá com que 
implorar as bênçãos 
do céu para a nova 
semana.

Cumpriu o doutor 
o religioso ato e com 
crescente ânsia bra-
dou:

— Mas e os filhos, 
mulher!

— Saíram talvez 
para alguma incum-
bência familiar.

Isto dizendo punha 
diante do marido, há 
longo tempo em jejum, 
umas fatias de pão.

Provou o doutor 
um pedacinho e, tendo 
dado graças a Deus, a 
quem devemos todos 
os bens terrenos, ex-
clamou:

— Como tardam 
hoje os nossos filhos! 
Sempre, é certo que 
não sabes nada, ó es-
posa minha? Por que 
me pareces tão triste?

— Eu, meu espo-
so, preciso muito de 
um conselho teu.

— Que é?
— Ontem um ami-

go nosso me procu-
rou e deixou sob mi-
nha guarda algumas 
joias.

Vem ele agora 
reclamá-las. Ai de 
mim! Não contava que 
viesse tão cedo. Devo 
restituí-las?

— Ó minha espo-
sa! Essa dúvida é pe-
caminosa!

— Mas já me afize-
ra tanto àquelas joias!

— Não te perten-
ciam.

— Mas eu lhes 

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

Resignação

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Sudoku

Aos nossos amigos e leitores
Aproveitando do espaço que 

me é reservado as nossas crô-
nicas, faço dele meus agradeci-
mentos pelas deferências alusi-
vas ao livreto editado; Na Fumaça 
do trem, cujos patrocínios sobre-
maneira me proporcionaram o 
prazer da 3ª edição, pois sem o 
que se tornaria impraticável a pu-
blicação. Foram 500 exemplares 
apresentados que se esgotaram 
ao longo desses dois meses, 
sem que tivesse mãos a medir 
em poder atender a todos que 
me solicitam através de e-mails, 
ligações à gráfica editora e por 
outros meios de comunicações.

Muito agradecido a todos os 
leitores e amigos que me acom-
panham ao longo desses 8 anos 
de fidelidade. Espero para breve 
a nova edição, agora sobre os 
Turistas Pitorescos. Obrigado 
mais uma vez!

Para não deixa-los sem a 
crônica, me reporto a um episó-
dio que de certa forma tem muito 
a ver com a complexidade em 
editar obra, sem que haja ajuda 
de patrocinador.

“Estava em um restaurante 
em Três Corações, MG, a passar 
os olhos no cardápio, ávido por 
um jantar enquanto aguardava 
o ônibus que me levaria de 
regresso ao Rio de Janeiro às 
22h, quando sou surpreendido 
na abordagem de uma jovem, 
indagando-me se poderia ajuda-
la, adquirindo um exemplar do 
seu livreto de poesias. Passan-
do-me as mãos, observei que 
se tratava de uma publicação 
simples e bem artesanal, produ-
zida xerocopiada, mas que ao 
folheá-la, en passant, observei 
que as páginas vistas, tinham 
seu conteúdo bem elaborado cul-
turalmente e de muita sensibili-
dade e expressão literária a fazer 
com que me interessasse pela 

bela obra. Olhando-a, perguntei 
quanto teria de pagar. Um tanto 
acanhada, disse-me que custaria 
R$5,00. Pois pelos 20 exempla-
res ela havia gasto R$70,00, mas 
se solicitasse nova tiragem, teria 
um desconto de R$10,00. Diante 
de suas explicações, um tanto 
triste, fiz o convite em me acom-
panhar ao jantar. No que me 
agradeceu a recusa-lo, alegando 
que teria de vender seus livretos. 
Erguendo-me da mesa, puxando 
outra cadeira, fiz sentar-se como 
minha especial convidada.

Após o jantar, paga a despesa 
e tomarmos nosso cafezinho, an-
tes de levantarmos da mesa, retirei 
da carteira R$100,00 e lhe passei 
as mãos a dizer que ficaria com os 
20 exemplares. Surpreendeu-me, 
quando a jovem mostrando-se 
aborrecida recusou aceitar minha 
oferta, a dizer que não aceitaria 
esmolas e que seu trabalho visa 
a torna-la  reconhecida como uma 
poetisa. Sem argumento e sem tê-
la como dissuadir da sua soberba, 
aleguei que os exemplares seriam 
presenteados aos meus amigos e 
colegas dos jornais os quais tenho 
vinculo. Fazendo com que jurasse 
pela verdade, entramos no acor-
do, levando comigo seus modes-
tos livretos de magnificas e belas 
poesias, sonetos e poemas...”

Moral da historia. O amor pela 
cultura às vezes nos faz pensar 
na soberba, em que até a sobre-
vivência se sucumbe diante da 
vontade de querer ser alguém. 
No caso, uma poetiza.

Ah... Momentaneamente ma-
goado como turista me sinto 
feliz, mesmo me considerando 
ser muito pitoresco por mentir a 
uma jovem, cujas ambições bem 
demonstram a vontade de querer 
ser alguém nesse mundo de ilu-
sões... Seu nome, Marlete Santos 
Pestana “uma sonhadora”.

queria tanto bem. Tal-
vez tu também...

— Ó mulher! — 
exclamou atônito o 
marido que começava 
a pensar, com temor, 
nalguma coisa, estra-
nha e terrível. — Que 
dúvidas! Que pensa-
mentos! Sonegar um 
depósito, coisa sa-
grada!

— É isso mesmo 
— balbuciava choro-
sa a mulher. — Muito 
preciso de teu auxílio 
para fazer essa dolo-
rosa restituição. Vem 
ver as joias deposi-
tadas.

E as suas mãos 
geladas tomaram das 
mãos do atônito ma-
rido e conduziram-no 
à câmara nupcial e 
ergueram as franjas 
do lençol fúnebre.

— Aqui estão as 
joias. Reclamou-as 
Deus!

Diante daquela vi-
são, o pobre pai pror-
rompeu em grandíssi-
mo pranto, e exclamou 
golpeado pela dor:

— Ó filhos meus, 
filhos de minha alma, 
doçura da minha vida, 
luz dos meus olhos, ó 
meus filhos!

— Esposo meu. 
Não disseste há pouco 
que é forçoso restituir 
o depósito quando o 
reclama o seu dono 
legítimo?

Com os olhos ma-
rejados de lágrimas o 
sábio fitou a esposa 
cheio de admiração e 
de inefável ternura.

— Ó meu Deus 
— suspirou. — Posso 
eu balbuciar alguma 
queixa contra a Tua 
vontade? Deste-me, 
para escudo e con-
solo de minha vida, 
uma esposa religiosa 
e santa!

E os dois infelizes 
se prostraram a um 
só tempo, e por entre 
lágrimas repetiram as 
santas palavras de Jó:

— “Deus deu, Deus 
tirou. Bendito seja o 
seu santo nome!”

Tirinhas
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Projeto Artes Marciais nos Bairros 
teve início em São Lourenço

O bairro Nossa Senhora de Lourdes foi o ponta-pé inicial 
para mais um projeto social no município

O Projeto Artes Marciais nos 
Bairros, idealizado pelo Sensei 
Felipe Augusto do Judô e o Pro-
fessor Will de Muay Thay, teve 
sua primeira edição no último 
sábado (28) no bairro N. S. de 
Lourdes, dando início a uma 
série de atividades em parceria 
com a Secretaria de Esportes, 
buscando apresentar as duas 
modalidades, atraindo assim 
novos alunos e, consequente-
mente, uma nova opção de lazer 
para crianças e adolescentes.

É importante salientar que 
a criança está desenvolvendo 
sua identidade e estrutura so-
cioafetiva, física e intelectual 
e que o principal é o estimulo 
positivo, para que sejam adqui-
ridos valores, consciência de 
comportamento social adequa-
do, desenvolvimento saudável 
nas diversas áreas do cérebro, 
aprimoramento de habilidades 
individuais e a socialização dian-
te de outros participantes. 

Crianças que praticam algum 
tipo de Arte Marcial, observam  
a conduta, valores e princípios, 
tanto dos responsáveis quanto 
dos instrutores, são copiadas 
por cada uma das crianças, cujas 
idades variam entre 3 e 15 anos, 
sendo esta uma reação normal 
de qualquer pessoa nesta faixa 
etária, o que nos leva à neces-
sidade de extrema atenção dos 
pais para com os pequeninos, 
sempre analisando o que eles 
estão trazendo de ensinamento 
para casa.

O evento começou com o 
hasteamento da Bandeira pelo 
Grupo de Escoteiros de São 
Lourenço e o plantio de 10 mudas 
de árvores frutíferas na região 
da quadra. A Secretaria de Meio 
Ambiente doou para o projeto 
mudas de frutas cítricas, ameixas, 
pitangas, jambolão e acerola. As 

crianças do bairro, alunos e es-
coteiros, participaram do plantio, 
sendo uma ótima oportunidade 
para intensificar a importância da 
preservação ambiental.

O professor Will realizou um 
aulão de Muay Thay com os 
presentes, com alongamento, os 
princípios básicos da modalidade 
e alguns golpes iniciais, desper-
tando o interesse e a curiosidade 
das crianças.

Seguido pelo aulão de Judô, 
com o Sensei Felipe, e a apre-
sentação de golpes, pelos alu-
nos mais graduados.

A prefeita Célia Shiguemat-
su, vereadores e secretários de 
esporte estiveram presentes e 
participaram de algumas ativida-
des, recebendo  um certificado 
de “Amigos das Artes Marciais”, 
simbolizando a importância de se 
trabalhar e incentivar o esporte 
na cidade.

Vale ressaltar que uma con-
versa pós-treino é muito bem 
vinda e sempre ajuda a criança 
a processar seus progressos e 
também pequenas falhas dentro 
do tatame. Atente-se em como 
a criança reage ao falar sobre a 
parte do treino que não conse-
guiu realizar. Sempre a tranqui-
lize com palavras positivas e a 
incentive a não desistir.

Falhar faz parte da vida, 
e aprender a lidar com algo 
frustrante e superável vai trazer 
para dentro da criança muita con-
fiança ao lidar com os pequenos 
desafios que ela vai enfrentar ao 
longo de sua vida.

Por fim, concluímos que as 
artes marciais não só agregam 
atributos físicos às crianças, 
mas também agregam foco, 
força mental, espiritual e morais 
e incentivam laços familiares, 
sendo esta uma atividade para 
todos os membros da família.

Fotos: Arquivo Pessoal/ Felipe Augusto

Aulão de Muay Thay 

Professor Will, de Muay Thay; e Sensei Felipe Augusto, do Judô

Entrega do certificado de Amigos das Artes Marciais aos colaboradores


