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300 anos da Semana 
Santa de Aiuruoca

Câmara Municipal cassa o mandato 
da prefeita de São Lourenço

Foram duas votações realizadas pelos vereadores, uma para cada inciso. Nas duas votações
os resultados foram 10 votos favoráveis à cassação e três contras

Após quatro meses de 
investigação, a Câmara 
Municipal de São Lourenço 
cassou o mandato da ex-
prefeita Célia Cavalcanti, 
na noite da terça-feira, 6. 
Uma Comissão Processan-
te foi aberta em novembro 
de 2017 para investigar a 
interferência do marido da 
então chefe do executivo, 
Natalício Tenório Cavalcan-
ti, na gestão do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
de São Lourenço (SAAE).  

De acordo com a CP 
001/2017 a prefeita des-
cumpriu o Decreto-Lei 
201/67, no artigo 4º e in-
cisos VIII e X.  Os incisos 
dizem que o chefe do exe-
cutivo não pode “Omitir-se 
ou negligenciar na defesa 
de bens, rendas, direitos 
ou interesses do Município 
sujeito à administração da 
Prefeitura e Proceder de 
modo incompatível com a 
dignidade e o decoro do 
cargo”, respectivamente.
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A história da cidade 
de Aiuruoca se confunde 
com o início de Minas Ge-
rais, especialmente com a 
instituição das igrejas em 
território mineiro, pois, em 
1717, por ato episcopal 
de D. Francisco de São 
Jerônimo, 3° Bispo do Rio 
de Janeiro, foi criada a Pa-
róquia de Nossa Senhora 
da Conceição de Aiuruoca, 
oficializando assim, os atos 
litúrgicos praticados, desde 
1698, na então Capela da 
Aiuruoca. É neste contexto 
histórico que se insere a 
celebração da Semana 
Santa de Aiuruoca.
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Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim de Minas

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N° 

31/2017
 PARTES: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE BOM JARDIM DE 
MINAS X SYDNEY MACIEL DE 

SÁ 01442501600. Objeto: Acrés-
cimo de 06 Km diár ios. Valor 
total do adit ivo: R$ 3.168,00. 
Bom Jardim de Minas.  01 de 
março de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001 / 

2018.
A Prefeitura Municipal de Dom Vi-

çoso/MG torna público que realiza-
rá Licitação na Modalidade Tomada 
de Preços, empreitada global, para 
Contratação de empresa para obras 
de pavimentação de 1.656,00 m² 
em bloquetes e execução de 964,00 
metros lineares de meio-fio de con-
creto e de 460,00 metros lineares 
de sarjeta nas estradas vicinais de 
acesso às Comunidades de Ponte 
de Pedra, Cachoeira e Bambu, 
Município de Dom Viçoso/MG, 
conforme Convênio de Saída Nº 
1491000356/2017, por intermédio 
da SEGOV/PADEM. Processo de 
Licitação 021/18, Tomada Preços 
001/18. Recebimento de envelo-
pes no dia 28/03/2018 até às13:00 
horas - Abertura às 13h15min do 
mesmo dia. O Edital está disponível 
no site: www.domvicoso.mg.gov.
br. Esclarecimentos poderão ser 

solicitados pelo e-mail: licitacao-
domvicoso@yahoo.com.br, ou tel. 
(35) 3375-1100.   Dom Viçoso, 09 
de março de 2018. Luiz Antonio da 
Silva – Presidente da CPL.
RESCISÃO DO CONTRATO AD-

MINISTRATIVO nº 025/2016.
Fica rescindido amigavelmente, 

a partir desta data, o Contrato 
nº 025/2016 de Contratação de 
Pessoa Jurídica para ministrar 
aulas de dança de Zumba, Axé de 
Rua e Street Dance para atender 
as necessidades da comunidade 
em geral sendo: jovens, adultos, 
Crianças e Idosos, firmado em de 
abril de 2016 entre as partes. 

C O N T R A T A N T E :  M u n i -
cípio de Dom Viçoso -  CNPJ: 
18.188.268/0001-64

CONTRATADO: JAIRO ANTÔ-
NIO DA SILVA 05926713641 (Com-
panhia De Dança Jairo Silva), CNPJ 
nº 21.872.276/0001-30

Dom Viçoso, 08 de março de 
2018.

D. Mariana nasceu em 
Cruzeiro – São Paulo, no dia 
7 de junho de 1927. Seus 
pais Francisco Marques 
Costa Junior e Mariana 
Rezende Costa, educaram 
os doze filhos na formação 
cristã, artística e profissio-
nal. O segundo filho, D. 
João de Rezende Costa foi 
Arcebispo Emérito de Belo 
Horizonte e a filha Maria 
Luiza é Carmelita Descal-
ça Madre Tereza Marga-
rida, Priora e fundadora 
do Carmelo São José de 
Três Pontas, Minas Gerais. 
Todos os filhos formaram 
uma plêiade de pessoas 
carismáticas, levando a 
diversos rincões do nosso 
Brasil a competência e a 
dedicação nas diferentes 
áreas: Literatura, Medici-
na, Aeronáutica, Religião, 
Engenharia, Jornalismo e 
Música.

A intimidade de Mariana 
com o piano começou aos 
quatro anos e dele tirava 
Soldadinhos de Chumbo, 
Polichinelo, Gato de Botas, 
brinquedos que povoavam 
seu mundo infantil de belas 
fantasias musicais.

Mariana em graça, inteli-
gência e beleza. Seu talento 
na interpretação de pautas 
repletas de colcheias, pau-
sas e sustenidos era muito 
aplaudido. Seus irmãos 
Sebastiana, Maria Luiza, 
Alzeniro, José e Margarida 
foram seus primeiros pro-
fessores e incentivadores. 
Iniciou seus estudos aos 
seis anos em Cruzeiro, com 
o professor Lírio Panicoli. 
Seu lazer era tocar piano, 
ouvir e estudar a música 
que preenchia seu tempo 
infantil. Aos seis anos tocou 
para o maestro Souza Lima 
que passava por Cruzeiro. 
Desde então, não parou 
mais. Teoria musical, His-
tória da Música, Harmonia 
e Morfologia, Acústica e 
Biologia aplicada a música, 
Conferência da Câmera, 
Transposição e Acompa-
nhamento ao piano, Canto 
Orfeônico, Prática de Or-
questra, Aperfeiçoamento 
em órgão, piano e acor-
deão, foram entre muitos 
os cursos que frequentou 
desde 1932 até 1982.

Caminhada longa mas 
enriquecida pelo burilamen-
to artístico e ampliação do 
conhecimento musical. Seu 
trabalho em São Lourenço 
foi de 1946 a 1949 como 
professora de música da 
Escola Normal Santa Úr-
sula, pianista da orquestra 
do Hotel Brasil, organista da 
Matriz e Regente do Coral 
como auxiliar de Frei Alfre-
do, pianista do conjunto de 
Câmera: (violoncelo, violi-
no, piano) do Hotel Brasil e 
professora de piano. Em 20 
de junho de 1947 apresen-

tou no Cassino Excelsior a 
primeira audição de seus 
alunos, entre eles: Cláudio 
Magalhães Alves, Edson 
Lemos, Irene Ferreira de 
Souza, Elisa Carneiro Pinto, 
Edna Galvão, Teresinha Hi-
ppólito e Dulcemar Miranda. 
Em 29 de novembro de 
1948 aconteceu a segunda 
audição Escolar de Piano 
no Cassino Metrópole. Sua 
inteligência e capacidade 
musical a maestria com que 
dominava o teclado foram o 
deleite de muitos palcos em 
diferentes cidades de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo.

O primeiro concerto foi 
em benefício do novo Mos-
teiro das Carmelitas. Em 
1950 deu um recital de pia-
no em benefício das obras 
Salesianas. Apresentou-se 
no Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro no concerto da 
série Recreação Popular, 
Concerto do Serviço de 
Difusão e Cultura, Concerto 
Radiofônico de Piano da 
Rádio Roquete Pinto e pro-
grama Especial de Músicas 
Eruditas na Rádio Itajubá.

Mariana Marques Ma-
chado muito recebeu de 
seus mestres entre eles 
a professora Augusta Pa-
ternoster di Cruzeiro, Irmã 
Maria Conceição de Tau-
baté, Professores de São 
Paulo: Samuel Arcanjo, 
Mário de Andrade, Carlos 
Alberto Cardin, e do Rio de 
Janeiro Professora Lyddi 
Chiafarelli e professora Ste-
fani. Todo esse cabedal de 
conhecimentos ela transmi-
tiu a seus alunos que hoje 
ocupam lugar de destaque 
no cenário musical.

Mariana casou-se em 
16 de outubro de 1950 
na Igreja do Oratório Sa-
lesiano de Cruzeiro, com 
Wilson Machado Lemos. 
Deste enlace nasceram os 
filhos: Alba Regina, Maria 
de Fátima, Marcos José, 
Lúcia, Maria Tereza e João 
Paulo. Seus filhos e seus 
oito netos (agora 10 netos e 
1 bisneta), formam a coroa 
que com Wilson ela teceu 
para brilhar em sua cabeça 
agora, quando os cabelos 
marcam o tempo de uma 
existência vivida aos acor-
des de uma sinfonia:

- Sinfonia de amor ao 
próximo – o ouvinte pela 
sua música;

- Sinfonia de amor ao 
criador – o distribuidor de 
todos os talentos

Talentos que seus filhos 
irão reverenciar por muitas 
e muitas gerações.

(Com carinho escreveu 
sua ex-aluna Clélia Rosa 
Lima).

Faleceu em Itajubá a 16 
de outubro de 2012.

Mariana Marques Machado

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em con-
junto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais 
e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de 
abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical 
Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito 
do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os 
produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem 
empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica 
rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos 
termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, 
para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o 
disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT O 
recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancá-
ria. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos 
contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei 
nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio 
celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de 
não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte 
poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricul-
tura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela 
internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, 
por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, 
Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação 
da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no 
site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de 
Produtores Rurais. 

Brasília, 09 de Março de 2018.

João Martins da Silva Júnior 
Presidente da Confederação 

Em ‘marcha lenta’, Congresso 
aproveita Dia da Mulher e aprova 

pautas feministas
Câmara e Senado têm 27 matérias, com 
tramitação arrastada, para melhoria da 
segurança e dos direitos das mulheres

Por Hylda Cavalcanti, RBA

 O Congresso aproveitou o 
Dia Internacional da Mulher, co-
memorado hoje (8), para aprovar, 
ontem, um pacote de propostas 
que atendem – parcialmente – a 
reivindicações históricas do mo-
vimento feminista em questões 
como violência de gênero e equi-
dade. Ainda assim, as mulheres 
têm pouco a comemorar. As pro-
postas aprovadas, além de esta-
rem diretamente ligadas ao tema 
atualmente em alta da segurança 
pública, chegaram ao plenário, 
em sua maior parte, depois de um 
tempo de tramitação pelas comis-
sões técnicas muito maior que o 
considerado normal. 

No total, foram aprovados seis 
projetos considerados prioritários 
pela bancada feminina na Câmara 
e outros três, no Senado. Foram 
necessários vários acordos entre 
as lideranças de bancadas para 
possibilitar a votação.

O principal destaque das vota-
ções na Câmara foi o Projeto de Lei 
(PL) 5.452/17, que aumenta penas 
por crime de estupro, além de pu-
nir pela divulgação e  incitação a 
esse tipo de crime e por assédios 
cometidos em transporte público. 
O segundo foi o PL 7.874/17, que 
prevê a perda do poder familiar 
de quem praticar contra cônjuge, 
filho ou outro descendente crimes 
contra a vida ou contra a dignidade 
sexual.

No caso de estupro, segundo 
o texto, passará a ser apenado 
com reclusão de 1 a 5 anos (se 
o fato não constituir crime mais 
grave) aquele que oferecer, vender 
ou divulgar, por qualquer meio, 
fotografia, vídeo ou outro tipo de 
registro audiovisual que contenha 
cena de estupro ou de estupro de 
vulnerável. O mesmo acontece 
para quem divulgar vídeo com apo-
logia ao estupro ou com cenas de 
sexo, nudez ou pornografia, sem o 
consentimento da vítima.

“Esperamos, dessa forma, 
coibir os sites que praticamente en-
sinam na internet a estuprar”, disse 
a autora, deputada Laura Carneiro 
(sem partido–RJ), sobre a pro-
posta, que será submetida agora 
ao Senado. “Nossa preocupação 
maior se dá porque foram criados 
novos tipos de crimes nos últimos 
anos”, completou a deputada Alice 
Portugal (PCdoB-BA). 

“Trabalhamos muito para a 
votação desse pacote. Hoje foi a 
primeira vez em que tivemos, de 
fato, a aprovação de projetos na 
véspera de uma data tão cívica e 
não apenas de requerimentos de 
urgência sobre questões relacio-
nadas às mulheres”, reconheceu, 
em tom crítico aos colegas ho-
mens, Soraya Santos (MDB-RJ). 
“Queremos demonstrar que temos 
capacidade de chegar a um acordo 
sobre os textos que estão na pauta 
do plenário”, afirmou ela.

A Câmara aprovou ainda o PL 
2;350/15, que aumenta o tempo em 
que a estudante grávida tem direito 
a regime especial de exercícios 
em casa e que tem o objetivo de 
reduzir a evasão escolar de ado-
lescentes. Ao defender a proposta, 
a deputada Érika Kokay (PT-DF) 
lembrou que são altos os índices 
de gravidez na adolescência e o 
texto representa um avanço, para 
permitir que as escolas se adaptem 
a esta realidade. “Ninguém precisa 
deixar a escola porque é mãe”, 
destacou.

Já o PL 2.332/15, torna obri-
gatório o registro de ocorrências 
de saúde relacionadas ao câncer. 
O PL permite a abertura de um 
mecanismo para garantir que seja 

cumprida a Lei 12.732/12 (que 
estabelece prazo de 60 dias para o 
início do tratamento). Uma propos-
ta que cria regras para esteticistas, 
que abrange os homens, também 
foi incluída no pacote.

Comitê contra assédio
Os deputados ainda criaram o 

projeto que permite a instalação 
imediata de um comitê para tratar 
de assédio moral e sexual na 
Câmara. Trata-se do Projeto de 
Resolução 281/17. Segundo a re-
latora, deputada Maria do Rosário 
(PT-RS) o comitê tem a intenção 
de funcionar dentro da estrutura 
da Secretaria da Mulher, que já 
existe na Casa.

Cada colegiado terá mandato 
de dois anos e será composto 
por três deputadas de diferentes 
partidos, duas servidoras efetivas 
e garantida a presença da minoria. 
Caberá ao novo órgão receber 
denúncias de parlamentares, ser-
vidoras efetivas e comissionadas, 
funcionárias de empresas terceiri-
zadas, estagiárias e visitantes da 
Câmara dos Deputados sobre todo 
tipo de assédio.

No Senado, as parlamentares 
além de também fazerem e in-
sistirem no esforço concentrado, 
trabalham agora para votar com 
celeridade as matérias aprovadas 
pela Câmara e prestes a serem 
encaminhadas para lá, assim como 
as que já estão em tramitação.

Os senadores aprovaram on-
tem três propostas.  A primeira, o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
4/16, torna crime o descumpri-
mento das medidas protetivas pre-
vistas na Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006); a segunda, o PLC 
186/17, atribui à Polícia Federal 
investigações sobre mensagens 
misóginas (propagação de ódio ou 
aversão às mulheres) pela inter-
net. O terceiro texto (PLS 228/17) 
criminaliza a chamada “vingança 
pornográfica”.

“Foram vitórias sim, mas não 
podemos abaixar a guarda. Apesar 
das demoras, dos acordos que mo-
dificaram alguns textos e do atraso 
na tramitação de muitas destas 
matérias, temos de comemorar, 
mas sempre lembrando que ainda 
falta muito para proteção e reco-
nhecimento das mulheres em vá-
rios setores”, afirmou a professora 
de Direito da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRS) Ana 
Maria Racine, militante feminista 
que também acompanhou as 
votações.

“Foi muito bom o resultado 
deste pacote de propostas para 
as mulheres no Congresso, mas é 
preciso homenagear as mulheres 
sem esquecer que nossos direitos 
continuam sendo retirados, como 
recentemente na reforma traba-
lhista. Também é bom lembrar 
do sucateamento da Secretaria 
Nacional de Políticas para as 
Mulheres, no atual desgoverno, 
que fragilizou ainda mais a busca 
pelo empoderamento feminino 
no Brasil”, afirmou a socióloga e 
pesquisadora Ivete Moreira, que 
passou a tarde e parte da noite 
acompanhando as votações.

As eleitoras mulheres repre-
sentam 52% dos votos dos ci-
dadãos brasileiros. A legislação 
eleitoral estabelece que os partidos 
políticos devem obrigatoriamente 
reservar um percentual de 30% 
do total de candidaturas do sexo 
feminino.

Apesar disso,  só 11,3% do to-
tal de parlamentares no Congresso 
Nacional são mulheres, segundo 
informações da mesa diretora da 
Câmara e do Senado. Na Câmara, 
elas representam 10,5% do total 
dos deputados. No Senado, 16%.

A bola agora é do 
Léo Dentista

A ex-prefeita Célia Ca-
valcanti entrou para his-
tória do município como 
a primeira prefeita eleita. 
Ela obteve mais de 54% 
dos votos dos eleitores que 
compareceram às urnas 
na ocasião. Pouco mais 
de um ano após ter sido 
empossada, entrou mais 
uma vez para a história. 
Nenhum outro prefeito teve 
o mandato cassado.

Ela foi cassada pelos 
legisladores sob alegação 
de improbidade adminis-
trativa ao deixar o marido 
tomar as rédeas do SAAE. 
Para a defesa, foi por causa 
de uma conversa que teve 
com o marido por telefone 
enquanto estava na pa-
daria.

Desta vez, sem porta 
dos fundos, teve que sair 
pela porta da frente da 
Câmara Municipal com 
escolta policial e sob vaias 
e xingamentos da popu-
lação. A maioria ofensivo 
a honra e a moral da ex-
prefeita. Momento triste 
para a democracia.

Por outro lado, o Leo-
nardo Sanches vai ter que 
assumir, de fato, a prefeitu-
ra. Para que faça um bom 

governo e não caia nas 
armadilhas da oposição, 
vai ter que exonerar todo 
mundo. Desde o primeiro 
cargo de confiança con-
cedido pela ex-prefeita 
a mando ou não do ex-
prefeito.  Há quem queira 
a cabeça da toda poderosa 
das licitações.   

As pressões começa-
ram a chegar antes mesmo 
da posse solene, momen-
tos depois da cassação do 
mandato da Célia. Vários 
grupos políticos e pessoas 
“bem-intencionadas” co-
meçaram a se aproximar.

Léo Dentista assumiu 
com o espírito do diálogo e 
desprovido de vaidade. É 
da personalidade dele agir 
sempre com serenidade 
e diálogo. É uma pessoa 
de boa índole indubitável. 
Um bom filho e excelente 
pai para Tatiana, Juliana e 
Leozinho.  

Neste momento, a nós, 
meros mortais, só resta tor-
cer para que o Léo nos leve  
para águas mais calmas e 
que torne a estabilidade 
política na cidade e São 
Lourenço se desenvolva 
com bem-estar socioeco-
nômico.
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Gerais

Dia Internacional da Mulher
Para muitos, o 8 de Março é apenas um dia para dar flores e fazer 
homenagens às mulheres. Mas diferentemente de diversas ou-
tras datas comemorativas, esta não foi criada pelo comércio.

A importância do Dia da Mulher, ou por que todas 
nós merecemos ser livres

Por Camila Marques

As mulheres já conquis-
taram tanto, isso ninguém 
discute. Mas os óbvios de-
safios do dia a dia e os que 
permanecem impregnados 
nas entrelinhas de uma so-
ciedade machista mostram 
a importância de cada 8 de 
março.

Segundo a OIT, um terço 
de homens e mulheres pre-
ferem que elas não tenham 
emprego remunerado, fora 
de casa. “Ah, mas quem 
responde a pesquisa diz que 
aceita caso ela tenha um 
emprego, não aceita?”, me 
argumentou um hoje. Aceitar 
é sua obrigação, não desejar 
a desigualdade é a solução.

“Mas você é a prova de 
que está tudo bem, você 
tem um bom emprego, é 
reconhecida, independente. 

O resto é mimimi”, continuou 
a mesma pessoa. Não, não 
está tudo bem. Ser a exceção 
só confirma que está tudo 
muito mal.

Eu não sou a Fernanda *, 
que sai tarde da escola e tem 
medo de entrar sozinha num 
ônibus com três homens que 
olham e sorriem quando a 
veem. Eu não sou a Bárbara 
*, que quando ouve um elogio 
às 23h na rua erma ao voltar 
para casa tem medo de ser 
machucada.

Um homem, nessas mes-
mas cenas, não teria medo 
se as pessoas do outro lado 
no ônibus ou na rua fossem 
mulheres. Simplesmente não 
teriam o pensamento (ou a 
sensação) de ‘posso ser estu-
prado, podem mexer comigo, 
posso me machucar’.

Homens não sentem o 
medo constante que as mu-

lheres sentem.
Aprendi que não posso 

relativizar a campanha “Che-
ga de Fiu Fiu” só porque 
consigo olhar nos olhos o 
autor (ou seria agressor?) de 
um comentário supostamente 
elogioso que passa ao meu 
lado na calçada.

Eu não sou pobre e negra, 
não dependo de horas no 
transporte público e caminha-
das por asfalto mal iluminado 
chegar em casa. Eu não 
cresci sob o constante temor 
de não poder alguma coisa. 
Então não, eu não tenho o 
direito de criticar ou opinar 
sobre o medo de quem passa 
pelas situações aterrorizantes 
de todos os dias.

Eu sou filha de professo-
res de classe média, edu-
cada por pais liberais e por 
um homem que me ensinou 
a acreditar que eu poderia 

conseguir o que sonhasse. 
Eu sou a exceção, mulher em 
cargo de chefia e respeitada, 
treinada para não ver distin-
ção de gênero onde o gênero 
não importa.

Ainda assim, tenho medo: 
do julgamento alheio (“coita-
dinha, é divorciada, solteira, 
sem filhos”), da sensação 
de injustiça nos comentários 
machistas (“TPM?”); do olhar 
para a minha roupa enquanto 
eu falo (sim, já troquei de blu-
sa antes de sair de casa para 
uma reunião).

Para mim, o Dia Interna-
cional da Mulher é de luta 
para todas serem livres de 
verdade e, mais que se sa-
berem livres, sentirem que 
podem fazer o que bem en-
tenderem. Ou nas alardeadas 
palavras de Nina Simone nos 
últimos dias, “liberdade é não 
ter medo”. 

Mutirão pinta as primeiras 
setas e pegadas da Trilha 

Transmantiqueira
Por Duda Menegassi

Entre os dias 23 e 25 de 
fevereiro, foi dada a largada 
inaugural na sinalização da Trilha 
Transmantiqueira, um projeto 
de trilha de longo curso que irá 
percorrer mais de 750 km pelos 
caminhos da crista da Serra da 
Mantiqueira. Foram dois dias de 
sinalização no trecho da Traves-
sia da Serra Negra, de 31km, 
dentro do Parque Nacional do 
Itatiaia (RJ). A ação foi precedida 
por um seminário para ensinar as 
regras e critérios de sinalização 
aos cerca de 30 voluntários que 
participaram do evento.

Entre os participantes es-
tavam o gestor do parque, 
Gustavo Tomzhinski, o coorde-
nador de uso público, Leonardo 
Cândido, e o assessor da coor-
denação-geral de uso público 
do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), Fábio Araújo. Além 
deles, participaram representan-
tes municipais e do Mosaico da 
Mantiqueira, guarda-parques, 
condutores e guias de turismo, 
além de montanhistas e mem-
bros da sociedade civil.

Idealizador do projeto da tri-
lha de longo curso, Hugo Castro 
liderou os voluntários durante os 
três dias de evento e comemorou 
o local onde foi dado o pontapé 
inicial da sinalização. “O Itatiaia 
é o primeiro parque nacional do 
Brasil, então tudo que fazemos lá 
ecoa para as outras unidades de 
conservação. É um marco muito 
importante para Transmantiqueira 
e não poderia ser um melhor lugar 
para começarmos”, conta Hugo.

A travessia da Serra Negra 
corresponde ao setor 14 da 
Transmantiqueira, próximo da 
reta final da trilha que cruza 37 
municípios ao longo dos três 
estados que abrigam a Serra da 
Mantiqueira: São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Além de 
um atrativo para montanhistas, 
o percurso será também um co-
nector entre mais de 20 unidades 
de conservação, como o próprio 
Itatiaia (RJ), os parques estadu-
ais de Campos do Jordão (SP) 
e da Serra do Papagaio (MG), e 

o Monumento Natural Municipal 
da Pedra do Picu (MG).

A conservação da crista da 
Mantiqueira, aliás, é uma das 
principais metas da trilha que 
pretende somar forças com as 
áreas protegidas em nome desse 
objetivo comum. “Somente um 
projeto dessa magnitude terá 
capacidade de ser um cataliza-
dor de ações necessárias para 
mitigar os impactos existentes e 
apoiar a preservação da serra, 
além de criar um corredor eco-
lógico para fauna, garantindo o 
fluxo gênico das espécies e a 
recuperação de áreas degrada-
das”, acredita Hugo.

Nas pegadas amarelas sím-
bolo da Transmantiqueira é 
possível distinguir o contor-
no emblemático da araucária 
(Araucaria angustifolia) e do pi-
nhão, protagonistas cênicos da 
caminhada na serra. Além das 
pegadas, a travessia da Serra 
Negra receberá mourões e es-
tacas em alguns trechos para 
complementar a sinalização 
pintada. De acordo com Hugo, 
além da sinalização foi possível 
avançar em outras frentes de 
trabalho, principalmente através 
da formação de novos grupos 
para coordenar as ações em 
outros setores da trilha. “Nós já 
tínhamos dois grupos de traba-
lho, no setor da Pedra do Picu 
e da Serra Negra, e outro na 
travessia da Serra Fina. Com o 
seminário, conseguimos formar 
outros dois grupos, um para a 
região de Visconde Mauá, em 
parceria com a equipe do Par-
que Estadual da Pedra Selada 
(RJ), e outra no Parque Estadual 
do Papagaio, o último trecho 
da Transmantiqueira”, explica. 
Ele acrescenta ainda que o 
movimento também já está 
em contato com as equipes do 
Parque Estadual de Campos do 
Jordão e do Monumento Natural 
Pedra do Baú (SP). “Se todas 
essas frentes se consolidarem, 
estaremos com 70% de toda 
trilha com alguma frente de 
trabalho”, comemora Hugo, que 
acredita ainda que até o final do 
ano pelo menos 30% de toda a 
trilha estará sinalizada.

Parque Estadual da Serra do 
Papagaio cria formulário para 

controle de visitação
Por Rafael Ferreira

O Parque Estadual da Serra 
do Papagaio (MG)  desenvol-
veu uma nova ferramenta para 
registro de visitas: um formulá-
rio que permitirá a unidade de 
conservação conhecer mais 
sobre o perfil do visitante e, 
com isso, planejar melhor as 
atividades de monitoramento, 
estruturação e sinalização das 
trilhas e atrações.

“Nosso objetivo é colher 
dados quantitativos e quali-
tativos sobre as visitas feitas, 
melhorando nossa gestão e 
nos aproximando dos atores 
locais”, disse a gerente do 
parque, Lorena Soares Car-
doso Brito.

Ela acrescentou que a 
criação desse registro virtual 
também levou em conside-
ração a vasta extensão terri-
torial da unidade de conser-
vação. “Com área de 22.917 
hectares, o Parque possui 
várias estradas e atrativos, 
o que dif iculta o controle 
presencial da visitação. Por 
isso, pensamos na ferramen-
ta”, argumentou. O visitante 
poderá fazer no formulário o 

Foto:Mayara Soares

Por BBC Brasil

Oficializado pela Organi-
zação das Nações Unidas em 
1975, o chamado Dia Interna-
cional da Mulher era celebrado 
muito tempo antes, desde o 
início do século 20. E se hoje 
a data é lembrada como um 
pedido de igualdade de gênero 
e com protestos ao redor do 
mundo, no passado nasceu 
principalmente de uma raiz 
trabalhista.

Foram as mulheres das 
fábricas nos Estados Unidos 
e em alguns países da Europa 
que começaram uma cam-
panha dentro do movimento 
socialista para reivindicar 
seus direitos - as condições 
de trabalho delas eram ainda 
piores do que as dos homens 
à época.

A origem da data escolhida 
para celebrar as mulheres tem 
algumas explicações histó-
ricas. No Brasil, é muito co-
mum relacioná-la ao incêndio 
ocorrido em 25 de março de 
1911 na Companhia de Blusas 
Triangle, quando 146 traba-
lhadores morreram, sendo 
125 mulheres e 21 homens (a 
maioria judeus).

No entanto, há registros an-
teriores a essa data que trazem 
referências à reivindicação de 
mulheres para que houvesse 
um momento dedicado às suas 
causas dentro do movimento 
de trabalhadores.

As origens

Se fosse possível fazer uma 
linha do tempo dos primeiros 
“dias das mulheres” que surgi-
ram no mundo, ela começaria 
possivelmente com a grande 
passeata das mulheres em 
26 de fevereiro de 1909, em 
Nova York.

Naquele dia, cerca de 15 
mil mulheres marcharam nas 
ruas da cidade por melhores 
condições de trabalho - na 
época, as jornadas para elas 
poderiam chegar a 16h por 
dia, seis dias por semana e, 
não raro, incluíam também os 
domingos. Ali teria sido cele-
brado pela primeira vez o “Dia 
Nacional da Mulher”.

Enquanto isso, na Europa 

também crescia o movimento 
nas fábricas. Em agosto de 
1910, a alemã Clara Zetkin 
propôs em reunião da Segun-
da Conferência Internacional 
das Mulheres Socialistas a 
criação de uma jornada de 
manifestações.

“Não era uma questão de 
data específica. Ela fez decla-
rações na Internacional Socia-
lista com uma proposta para 
que houvesse um momento do 
movimento sindical e socialista 
dedicado à questão das mu-
lheres”, explicou à BBC Brasil 
a socióloga Eva Blay, uma das 
pioneiras nos estudos sobre os 
direitos das mulheres no país.

“A situação da mulher era 
muito diferente e pior do que 
a dos homens nas questões 
trabalhistas daquela época”, 
disse ela, que é coordenadora 
da USP Mulheres.

A proposta de Zetkin, se-
gundo os registros que se têm 
hoje, propunha uma jornada 
anual de manifestações das 
mulheres pela igualdade de 
direitos, sem exatamente de-
terminar uma data. O primeiro 
dia oficial da mulher seria cele-
brado, então, em 19 de março 
de 1911.

Em 1917, houve um marco 
ainda mais forte daquele que 
viria a ser o 8 de Março. Naque-
le dia, um grupo de operárias 
saiu às ruas para se manifestar 
contra a fome e a Primeira 
Guerra Mundial, movimento 
que seria o pontapé inicial da 
Revolução Russa.

O protesto aconteceu em 
23 de fevereiro pelo antigo ca-
lendário russo - 8 de março no 
calendário gregoriano, que os 
soviéticos adotariam em 1918 
e é utilizado pela maioria dos 
países do mundo hoje.

Após a revolução bolche-
vique, a data foi oficializada 
entre os soviéticos como ce-
lebração da “mulher heroica e 
trabalhadora”.

Oficialização

O chamado “Dia Internacio-
nal da Mulher” só foi oficializa-
do em 1975, ano que a ONU 
intitulou de “Ano Internacional 
da Mulher” para lembrar suas 
conquistas políticas e sociais.

“Esse dia tem uma impor-
tância histórica porque levan-
tou um problema que não foi 
resolvido até hoje. A desigual-
dade de gênero permanece até 
hoje. As condições de trabalho 
ainda são piores para as mu-
lheres”, pontuou Eva Blay.

“Já faz mais de cem anos 
que isso foi levantado e é bom 
a gente continuar reclamando, 
porque os problemas persis-
tem. Historicamente, isso é 
fundamental.”

No mundo inteiro, a data 
ainda é comemorada, mas ao 
longo do tempo ganhou um 
aspecto “comercial” em muitos 
lugares.

O dia 8 de março é con-
siderado feriado nacional em 
vários países, como a própria 
Rússia, onde as vendas nas 

floriculturas se multiplicam nos 
dias que antecedem a data, já 
que homens costumam pre-
sentear as mulheres com flores 
na ocasião.

Na China, as mulheres 
chegam a ter metade do dia de 
folga no 8 de Março, conforme 
é recomentado pelo governo - 
mas nem todas as empresas 
seguem essa prática.

Já nos Estados Unidos, 
o mês de março é um mês 
histórico de marchas das 
mulheres.

No Brasil, a data também é 
“comemorada” com protestos 
em todas as principais cida-
des do país, com reivindica-
ções sobre igualdade salarial 
e protestos contra o aborto e a 
violência contra a mulher.

“Certamente o 8 de Março 
é um dia de luta, dia para 
lembrarmos que ainda há 
muitos problemas a serem 
resolvidos, como os da vio-
lência contra a mulher, do 
feminicídio, do aborto, e da 
própria diferença salarial”, 
observou Blay.

Segundo ela, mesmo pas-
sadas décadas de protestos 
das mulheres e de celebração 
do 8 de Março, a evolução 
ainda foi muito pequena.

“Acho que o que evoluiu é 
que hoje a gente consegue fa-
lar sobre os problemas. Antes, 
se escondia isso. Tudo ficava 
entre quatro paredes. Antes, 
esses problemas eram mais 
aceitos, hoje não.”

registro de sua visita.
Quem tiver alguma dúvi-

da quanto ao preenchimento 
pode entrar em contato com 
o escritório administrativo da 
unidade de conservação, de 
segunda a sexta-feira, das 
07h00 às 17h00, através do 
telefone (035) 3341-5404. O 
visitante pode também deixar 
seu relato, com sugestões e 
comentários, pelo e-mail peser-
radopapagaio@meioambiente.
mg.gov.br

Com informações do IEF
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Ultramaratonista de Caxambu 
Treina para novo desafio

Kléber dos Santos, o Binho, vai correr em 
Valinhos-SP

Faltam menos de uma 
semana para mais um 
grande desafio na carreira 
do ultramaratonista de Ca-
xambu. O atleta Kléber dos 
Santos, mais conhecido 
como Binho, terá pela fren-
te a Ultramaratona Brasil 
em Valinhos SP.

Mais uma oportunidade 
para colocar em prova a 
sua velocidade e resistên-
cia, disputando ao lado dos 
mais rápidos corredores de 
longa distância do país.

Serão 24 horas corren-
do, numa disputa que co-
meça no dia 17 de março 
ás 10h e termina no dia 
seguinte, certamente com 
mais um resultado positivo 
do corredor mineiro.

“Sigo em frente firme 
com Deus, finalizando os 
treinos, com poucos deta-

lhes para ficar pronto para 
mais esta prova” – disse 
o atleta.

O projeto visa ainda fo-
mentar as provas de longa 
distância no Brasil, desco-
brir novos talentos para a 
modalidade e arrecadar 
fundos para o custeio dos 
ultramaratonistas que irão 
representar o país no cam-
peonato mundial.

O atleta, que pode ser 
visto treinando nas ruas de 
Caxambu todos os dias, 
conta com o apoio de diver-
sas empresas da cidade.

A ultramaratona Brasil 
nesta etapa de Valinhos 
acontece  no Parque Ayr-
ton Senna e é Seletiva 
Brasileira para a Ultrama-
ratona Mundial 2018.

Fonte:tribunademinas

Binho vai levar o nome de Caxambu para mais uma competição

Foto:Divulgação/Arquivo Pessoal

Chipagem de animais em Caxambu
Disponível nos dias 05 e 06 de abril

A organização da Maior 
Cavalgada do Mundo in-
forma que os criadores e 
usuários que necessitarem 
da chipagem de animais vão 
poder contar com o serviço 
no Parque de Exposição José 
Bráulio Junqueira nos dias 
05 (quinta-feira) e 06 (sexta-
feira) de abril.

Nos dois dias, técnicos da 
ABCCMM estarão à disposi-
ção de 8h às 19h.

O chip custa R$20,00.
Quantia que deve ser paga 

diretamente ao técnico.
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AIURUOCA - BAEPENDI - CAXAMBU - CRUZÍLIA
CADERNO CIDADES

São mais de 100 atletas cadastrados no evento

2° Etapa da Copa X-Motos de 
Motocross acontece em Caxambu

Evento acontece nos dias 24 e 25 de março,
com entrada franca

fortes emoções e com-
petições alucinantes. 
“Preparem-se para o 
ronco dos motores e 
muita adrenalina”, com-
pleta a organização.

Estão previstos apro-
ximadamente 100 com-
petidores profissionais, 
dentre eles grandes no-
mes do Motocross e 
Motocicl ismo de todo 
sudeste, divididos em 15 
categorias e conta com 
uma expectativa de 5 
mil visitantes e aprecia-
dores desta modalidade 
esportiva.

O Evento ainda vai 
contar com uma praça 
de alimentação, estan-
des, parquinho para as 
crianças, expositores, 
miniaturas, roda de ne-
gócios,  prestador de 
serviço e muito mais.

Por Manoel Lima

A cidade de caxam-
bu, considerada uma 
das maiores estâncias 
hidrominerais do mundo, 
vai sediar a 2° etapa da 
Copa X-Motos de Moto-
cross, que será realiza-
da no parque de Exposi-
ções da cidade nos dias 
24 e 25 de março.

Uma grande estrutu-
ra para recepcionar os 
visitantes e competido-
res de toda região e até 
de outros estados, com 
o apoio da Prefeitura 
Municipal e a Secretaria 
Municipal de Esportes, 
onde a pista profissional, 
rampas, retas e curvas 
estão em andamento.

Segundo os organi-
zadores, o Motocross 
em Caxambu vai trazer 

Equipe X-Motos de Motocross e Vip Promoções de eventos

Fotos: Divulgação

Curso de Turismo Rural em Aiuruoca
A arte de conduzir trilheiros foi o tema abordado 

nessa primeira reunião
O curso do SENAR 

que aconteceu nos dias 
27/02 a 02/03, ministrado 
pelo instrutor Gustavo de 
Paiva Resende Toledo, foi 
uma parceria com o Sindi-
cato Rural de Baependi, 
a prefeitura Municipal de 
Aiuruoca e a SEDESA.

 O curso foi de grande 
valia e aprendizado para 
os participantes, foram 
momentos de trocas im-
portantes para pensar e 
agir em prol do desen-
volvimento turístico de 
Aiuruoca. O curso englo-
bou discussões teóricas e 
atividades práticas como 
a elaboração de roteiros 
para a cidade e um muti-
rão de manejo de trilha na 
Cachoeira dos Garcias, no 
Vale dos Garcias. 

Os resultados serão 
positivos, pois, já deixou 
como legado a sensibi-
lização desses atores 
para a condução de boas 
práticas para um turismo 
sustentável. Além disso, 
os participantes do curso, 
alguns deles da Associa-
ção de Guias de Aiuruoca 
Águia, já estão mobiliza-
dos para dar continuidade 
nos diversos trabalhos 
iniciados pelo curso.

“O curso foi bastante 
produtivo no sentido de que 
houve uma grande intera-
ção entre os participantes 
com troca de experiências 
e expectativas. A iniciativa 
do mutirão de manejo de 

trilha foi um passo impor-
tante para que possamos 
melhor estruturar nossos 
atrativos naturais em prol 
de um turismo sustentável 
e de qualidade.” Contribui-
ção de Pedro Guatimosim, 
participante do curso.

O instrutor Gustavo To-
ledo também ficou impres-
sionado com a boa quali-
ficação dos participantes 
do curso. “Os participantes 
tiveram a oportunidade de 
manejar uma trilha que dá 
acesso a Cachoeira dos 
Garcias  que fica no en-
torno do Parque Estadual 
da Serra do Papagaio e 
também elaborar um novo 
roteiro de Turismo de Base 
Comunitária valorizando 
as belezas naturais e a 
cultura local que será em 
breve comercializado pela 
Associação dos Guias de 
Aiuruoca.

A SEDESA parabeniza 
os participantes do curso 
e agradece a parceira do 
SENAR Minas, do Abrigo 
do Batuque, do Restau-
rante Três Marias e do 
Restaurante Casal Garcia 
que abriram as portas 
para receber e apoiar o 
curso! Fica aqui o nosso 
muito obrigado!

O próximo curso a ser 
ministrado será o de Em-
preendedorismo na ativi-
dade Artesanal, voltado 
para artesãos, artesãs, 
profissionais do comércio 
do Turismo Cultural e de 

experiência.
O curso é gratuito, com 

certificado e ocorrerá entre 
os dias 13 a 16 de março.

Ainda há vagas dispo-

níveis, para mais informa-
ções ligue (35) 3344-1924 
ou Confira o conteúdo do 
curso no site da Prefeitura 
de Aiuruoca.

Primeira turma do curso de Turismo Rural

Uma das ações foi a limpeza da trilha de acesso

Foto:  SEDESA

Foto de Drone do Carnaval de Aiuruoca faz sucesso 
nas mídias sociais e impressa regional

A imagem obtida por Evandro Maciel mostrou a dimensão do carnaval na cidade
A foto de capa do 

Jornal Correio do Pa-
pagaio, da edição n° 
1091, que publicou a 
reportagem do carnaval 
antecipado da cidade 
de Aiuruoca, impactou 
a população e causou 
uma repercussão gigan-
tesca na região, tanto 
pelas mídias sociais 
quanto impressas.

A foto que é de 
au to r i a  de  nosso 
colaborador Evan-
dro Maciel, da Orbit 
Telecom, foi obtida 
através do seu drone 
que captou imagens 
durante os dias do 
carnaval, mostrando 
que a folia é a mais 
tradicional no circuito 
e atrai milhares de fo-
liões todos os anos.

Projeto Medida Certa em Baependi 
chega em sua 2° edição

A partir de 14/03 as Equipes de Saúde da Família 
(ESF’s) realizarão o “Projeto Medida Certa” 
O Projeto iniciou 

no ano passado com 
uma primeira turma 
composta apenas 
por pacientes já tra-
tados nos ESF’s. As 
inscrições da 2ª Tur-
ma ocorreram entre 
novembro de 2017 e 
fevereiro de 2018.

O “Projeto Medi-
da Certa” tem como 
objetivo contribuir 
para melhorar  a 
qualidade de vida 
dos pacientes parti-
cipantes, ampliando 
o conhecimento em 
alimentação saudá-
vel, favorecendo um 
rendimento satisfa-

tório no dia a dia, es-
timulando a prática 
de atividade física, 
além de melhorar 
a satisfação corpo-
ral, a autoestima e 
o controle da ansie-

dade.
Quem tiver o in-

teresse em fazer 
parte da iniciativa, 
basta procurar as 
ESF’s para maiores 
informações.

Atenção Baependi

acesse o portal  da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade
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Semana Santa em Baependi
De 25 de março a 01 de abril de 2018
A semana Santa abriga 

o coração do ano litúrgico. 
Coração é um centro vital 
que alimenta e da vida a 
todo o organismo, o co-
ração do ano litúrgico e o 
Mistério Pascal  de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

 A semana Santa é a 
ocasião favorável para 
cada um de nós medi-
tarmos e reviver mais 
profundamente  o que 
celebramos todos os dias 
na Eucaristia: o misté-
rio centra da nossa fé. 
Importa-nos acolher esse 
dom e participar ativa-
mente da riqueza que as 
celebrações nos oferecem 
nesses dias. É condição 
para crescermos no amor 
a Deus e aos irmãos e as-
sim renovarmos o jeito de 
viver da humanidade.

A comemoração come-
ça com a Celebração do 
Setenário das Dores, de 
17 a 23 de março, as 19hrs 
na Igreja Matriz.

A abertura oficial da 
Semana Santa acontece no 
dia 24 de março, sábado, as 
19hrs com a Missa Solene 
de abertura na Igreja Matriz 
e a procissão do Depósito 
de Nossa Senhora das 
Dores à Igreja de Nossa 
Senhora da Boa Morte.

Dia 25 de março, as 8h 
acontece a Benção Solene 
dos Ramos no adro da Igre-
ja Matriz de Nossa Senhora 
do Rosário e a procissão 
em direção a Igreja Matriz e 
a Santa Missa. No mesmo 
horário, nas Comunidades 
de N. Sra. Aparecida (Lavri-
nha), N. Sra. Rosa Mística 
( COHAB), N. Sra. Rainha 
da Paz (Serrinha) acontece 
a Santa Missa. As 16 hrs a 
Santa Missa vai ser na Co-
munidade de São José (São 
José e Ponte) e as 18:30hrs 
a Procissão do Senhor do 
Triunfo da Igreja de N. Sra. 
Do Rosário para Igreja Ma-
triz e Santa Missa.

Dia 26 de março, se-
gunda-feira Santa, a pro-
gramação começa as 7hrs 
com a Santa Missa na Ma-
triz, de 09h às 11h começa 
a Confissão individual na 
Matriz e retorna as 14h até 
as 16 hrs. As 19h a Santa 
Missa na Igreja Matriz, 
procissão do Senhor dos 
Passos à Igreja de N. Sra. 
Do Rosário e Sermão da 
Prisão encerram o dia.

Dia 27, terça-feira San-
ta, a programação começa 
as 7hrs com a Santa Missa 
na Matriz, de 09h às 11h 
começa a Confissão indivi-
dual na Matriz e retorna as 
14h até as 16 hrs. A s19h a 
Santa Missa na Matriz de 
N. Sra. Da Boa Morte com a 
participação das Mulheres 
e procissão com a Imagem 
de Nossa Senhora das 
Dores, no mesmo horário, 
acontece a Santa Missa 
na Igreja de N. Sra. Do 
rosário com a participação 
dos Homens e a procissão 
com a imagem do Senhor 
dos Passos. Sermão do 
Encontro na Praça Poli-
carpo Viotti e  a procissão 
à Igreja Matriz. Da Matriz 
segue a procissão de N. 
Sra. Das Dores para a Rei-
toria Episcopal de Nossa 

Senhora da Conceição da 
Beata Nhá Chica.

No dia 28 de março, 
quarta-feira Santa, a San-
ta Missa na Matriz começa 
as 07hrs, seguido da Con-
fissão individual das 09h 
às 11hrs, também na Igreja 
Matriz. A programação re-
torna às 15h com a Santa 
Missa com Administração 
do Sacramento da Unção 
dos Enfermos na Igreja 
Matriz e as 19 h a Santa 
Missa na Reitoria Epis-
copal de Nossa Senhora 
da Conceição da Beata 
Nhá Chica e em seguida 
procissão de N. Senhora 
Das Dores à Igreja de N. 
Senhora Do Rosário e o 
Sermão das Dores.

Dia 29 de março, quin-
ta-feira Santa às 9h a 
Santa Missa Crismal, na 
Catedral de Santo Antônio, 
em Campanha-MG. A Re-
novação das Promessas 
Sacerdotais, Benção dos 
Óleos dos Enfermos, Ca-
tecúmenos e Consagração 
Crisma. As 19hrs acontece 
a Santa Missa da Ceia do 
Senhor na Igreja Matriz, 
o rito do Lava pés, trans-
lado com o Santíssimo 
Sacramento para a Igreja 
de N. Senhora Da Boa 
Sorte, seguido da Vigília 
Eucarística até as 24hrs. 
Também as 19 hás nas 
Comunidades de N. Sra. 
Rosa Mística (COHAB), N. 
Sra. Aparecida (Lavrinha) 
e N. Senhora Rainha da 
Paz (Serrinha) acontece 
a Solene Eucaristia.

Dia 30 de março, Sexta-
feira Santa da Paixão do 
Senhor, começa as 07hrs 
a Via Sacra, saindo da 
Igreja Matriz em direção 
a Igreja de N. Senhora Do 
Rosário, as 14 h o Sermão 
e Canto das Sete Palavras 
na Igreja Matriz, as 15 h a 
Solene Ação Litúrgica da 
Paixão do Senhor na Igreja 
Matriz, na comunidade N. 
Sra. Aparecida (Lavrinha), 
N. Sra. Rosa Mística (CO-
HAB), N. Senhora Rainha 
da Paz (Serrinha), São José 
e Ponte. As 20hrs o Sermão 
do Descimento da Cruz no 

adro da Igreja de N. Senho-
ra Do Rosário e procissão 
do Enterro do Senhor.

Dia 31 de março, o 
sábado Santo da Sepul-
tura do Senhor, começa 
as 08hrs com o ofício 
da Soledade de Nossa 
Senhora na Igreja de N. 
Senhora Da Boa Morte. 
Retornam as atividades as 
20hrs com a Solene Vigília 
Pascal na Igreja Matriz, 
na comunidade N. Sra. 
Aparecida (Lavrinha) e 
comunidade N. Sra. Rosa 
Mística (COHAB).

Dia 01 de abril, é o 
Domingo da Ressureição 
do Senhor, começa as 
05h, com a Procissão Eu-
carística da Ressureição 
saindo da Igreja Matriz, 
com a Benção Solene e 
Santa Missa no adro de 
N. Senhora Do Rosário. 
As 09hrs acontece a Santa 
Missa da Ressureição do 
Senhor nas comunidades 
N. Sra. Aparecida (Lavri-
nha), N. Sra. Rosa Mística 
(COHAB). As 10hrs, a 
Santa Missa da Ressurei-
ção do Senhor na Igreja 
Matriz com a participação 
das crianças e na Comu-
nidade de São José (São 
José e Ponte), as 11hrs 
é a vez da Comunidade 
N. Senhora Rainha da 
Paz (Serrinha) realizar 
a Santa Missa. As 18hrs 
a Procissão do Senhor 
Ressuscitado e de Nossa 
Senhora Alegria saindo da 
Igreja Matriz e Santa Mis-
sa no adro da Igreja de N. 
Senhora Do Rosário.

Também acontece a 
Semana da Divina Mise-
ricórdia Solene Oitava 
da Páscoa, de 02 a 08 
de Abril, todos os dias as 
15hrs terá o Terço da Di-
vina Misericórdia e Adora-
ção ao Santíssimo Sacra-
mento na Igreja Matriz e as 
19hrs a Solene Eucaristia 
da Oitava de Páscoa do 
Senhor na Igreja Matriz.

Dia 08 de abri l ,  às 
18:30hrs acontece a Pro-
cissão da Divina Miseri-
córdia e Santa Missa na 
Igreja Matriz.

Semana Santa em 
Aiuruoca celebra a morte e 
ressureição de Jesus Cristo
300 anos da Semana Santa de Aiuruoca

Aiuruoca, terra des-
bravada, em 1692, pelo 
Padre João de Faria Fia-
lho, tendo sua ocupação 
efetivada, em 1706, pelo 
descobridor de suas mi-
nas, o taubateano João 
de Siqueira Affonso, um 
dos temidos desertores 
das minas do Ribeirão 
do Carmo, hoje cidade 
de Mariana, e fundador 
das cidades de Piranga 
e Tiradentes.

A história da cidade 
de Aiuruoca se confunde 
com o início de Minas 
Gerais, especialmente 
com a instituição das 
igrejas em território mi-
neiro, pois, em 1717, 
por ato episcopal de D. 
Francisco de São Jerô-
nimo, 3° Bispo do Rio 
de Janeiro, foi criada a 
Paróquia de Nossa Se-
nhora da Conceição de 
Aiuruoca, oficializando 
assim, os atos litúrgicos 
praticados, desde 1698, 
na então Capela da Aiu-
ruoca. É neste contexto 
histórico que se insere a 
celebração da Semana 
Santa de Aiuruoca.

Baseando-se nos ri-
tuais da Igreja Católica 
Apostólica Romana, é 
verossímil afirmar que, 
logo instituída a Paró-
quia de Nossa Senhora 
da Conceição de Aiuruo-
ca, (1717) iniciou-se as 
celebrações da Paixão 
e Morte de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, sendo 
que a sua forma ritual 
acompanhou a evolução 
proposta dentro dos câ-
nones exigidos pela fé 
católica, destacando-a 
culturalmente no cenário 
religioso mineiro.

Artistas do século 
XVIII e XIX colaboraram 
com suas produções 

para o engrandecimento 
da celebração, dentre 
eles os compositores 
José Joaquim Emerico 
Lobo de Mesquita, Ma-
noel Dias de Oliveira, 
João de Deus Castro 
Lobo, Joaquim de Paula 
Miranda, João da Mata, 
Martiniano Ribeiro Bas-
tos, Padre Faustino Xa-
vier do Prado e Padre 
José Maria Xavier, além 
do celebre pintor e enta-
lhador Joaquim José da 
Natividade, responsável 
por belíssimas pinturas 
e pelos entalhes dos 
antigos altares de nossa 
Igreja Matriz, ainda hoje 
existentes. A forte influ-
ência artística que ador-
nava a Semana Santa de 
Aiuruoca produziu artis-
tas locais, neste sentido, 
assinala-se dentre ou-
tros, o músico e compo-
sitor Major Antônio Mar-
tiniano da Silva Benfica, 
os maestros Capitão 
David Giffoni e Francisco 
Gomes Ribeiro, grandes 
expoentes da música 
sacra aiuruocana.

A tricentenária ce-
lebração da Semana 
Maior de Aiuruoca pode 
ser entendida como um 
drama coletivo, com-
posto de uma sér ie 
complexa de eventos 
em que a própria inten-
sidade das cerimônias 
contribui para promover 
uma vivência imediata 
das festas barrocas 
do período colonial. A 
identidade cultural do 
aiuruocano está intima-
mente ligada ao legado 
do ouro, fazendo com 
que a Semana Santa 
seja um espaço privile-
giado para a expressão 
deste legado de cultu-
ra, arte e fé.

PROGRAMAÇÃO

18 A 24 DE MARÇO:
SETENÁRIO DAS DORES DE NOSSA SENHORA COM 
MISSA SOLENE NA ATRIZ ÀS 19h.

25 DE MARÇO - DOMINGO DE RAMOS

10h: BÊNÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS RAMOS NA IGREJA 
DO ROSÁRIO e, em seguida, descida da Procissão de 
Ramos até a Matriz, onde haverá a SANTA MISSA CAN-
TADA.
18h: BÊNÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS RAMOS NA IGREJA 
DO ROSÁRIO, PROCISSÃO DO SENHOR DO TRIUNFO para 
a Matriz, onde haverá a Santa Missa.

26 DE MARÇO - SEGUNDA-FEIRA SANTA

05h: Toque do Silêncio.
05h30minh: PROCISSÃO DA PENITÊNCIA E SANTA MISSA.
9h às 11h: Confissões na MATRIZ.
14h às 16h: Confissões na MATRIZ.
19h: SANTA MISSA NA MATRIZ, PROCISSÃO DO DEPÓSITO 
para a Igreja do Rosário e Sermão da Prisão.

27 DE MARÇO - TERÇA-FEIRA SANTA

05h: Toque do Silêncio.
05h30minh: PROCISSÃO DA PENITÊNCIA E SANTA MISSA.
09h às 11h: Confissões na MATRIZ.
14h às 16h: Confissões na MATRIZ.
19h: SANTA MISSA NA IGREJA DO ROSÁRIO, após pro-
cissão do Senhor dos Passos com a participação dos 
homens.
19h: SANTA MISSA NA MATRIZ, após procissão de Nossa 
Senhora das Dores com a presença das mulheres.
20h30minh: SERMÃO DO ENCONTRO
22h: PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES sain-
do da Matriz para a Igreja do Rosário. Após a Procissão, 
VISITA AOS PASSOS pelo CORAL, Corporação Musical 
e fiéis.

28 DE MARÇO - QUARTA-FEIRA SANTA

05h: Toque do Silêncio.
05h30minh: PROCISSÃO DA PENITÊNCIA E SANTA MISSA.
09h às 11h: Confissões na MATRIZ.
15h: SANTA MISSA COM UNÇÃO DOS DOENTES. Que 
todas as Famílias procurem encaminhar seus doentes 
para a Matriz.
19h: SANTA MISSA na Igreja do Rosário, Sermão e Procis-
são de Nossa Senhora das Dores para a Matriz. 
TRÍDUO PASCAL

29 DE MARÇO - QUINTA-FEIRA SANTA
09h: SANTA MISSA DO CRISMA NA CATEDRAL DE CAM-
PANHA.
19h: SANTA MISSA DA CEIA DO SENHOR. SERMÃO DO
MANDATO. CERIMÔNIA DO LAVA - PÉS. TRANSLADAÇÃO 
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO. VIGÍLIA EUCARÍSTICA 
ATÉ A 0h NA MATRIZ.
22h às 00h00minh: Confissões na MATRIZ.
30 DE MARÇO- SEXTA-FEIRA SANTA: DIA DE SILÊNCIO, 
JEJUM E ABSTINÊNCIA DE CARNE.
09h: VIA-SACRA pelas ruas da cidade.
14h: SERMÃO DAS SETE PALAVRAS E OS LAMENTOS 
DO SENHOR.
15h: SOLENE AÇÃO LITÚRGICA. ADORAÇÃO DA CRUZ 
E COMUNHÃO. Coleta para manutenção dos Lugares 
Sagrados na Terra Santa
20h: SERMÃO DO DESCIMENTO DA CRUZ. PROCISSÃO  
DO ENTERRO E BEIJO DO SENHOR MORTO.

31 DE MARÇO - SÁBADO SANTO
09h: Procissão silenciosa para o Cemitério com orações 
pelos fiéis falecidos.

20h: SOLENE VIGÍLIA PASCAL.

01 DE ABRIL - DOMINGO DE PÁSCOA

04h: 30min: SOLENE RESSOAR DOS SINOS

05h: PROCISSÃO DA RESSURREIÇÃO e, após, SANTA MISSA.

11h: SANTA MISSA na Matriz.

12h: BÊNÇÃO DOS VEÍCULOS na Praça da MATRIZ.

18h: PROCISSÃO DE JESUS RESSUSCITADO E NOSSA 
SENHORA DA ALEGRIA e, após, SOLENE MISSA CANTADA 
PELO CORAL EM AÇÃO DE GRAÇAS PELA.

acesse o portal  da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade
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Programa de Mestrado Profissional em 
Artes está com inscrições abertas para 

professores da rede pública
Podem se inscrever, até 5 de abril, professores da área 

de Artes da rede pública de ensino
A coordenação do Mes-

trado Profissional em Artes 
em Rede Nacional (Prof-Ar-
tes) publicou o novo edital 
de seleção 2018. O curso 
é oferecido em formato 
semipresencial com obri-
gatoriedade de assistência 
às aulas em um dos campi 
das 11 universidades públi-
cas que participam como 
instituições associadas. O 
Programa oferecerá 204 
vagas distribuídas entre as 
instituições. Em Minas Ge-
rais, são ofertadas 24 vagas 
na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) e 13 na 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). As 
inscrições estão abertas e 
vão até 5 de abril.

O Prof-Artes é um pro-
grama de pós-graduação 
stricto sensu em Artes, com 
duração de 24 meses, reco-
nhecido pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior 
(Capes). O programa tem 
como objetivo capacitar 
professores da rede pública 
de ensino, na área de artes, 
para o exercício da docên-
cia na educação básica, 
com o intuito de contribuir 
para a melhoria da qualida-
de do ensino no país.

Coordenado pela Uni-
versidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc), 
o curso conta com aulas 
presenciais e duas disci-
plinas semipresenciais de 
fundamentação, com oferta 
simultânea nacional, no 
âmbito do Sistema da Uni-
versidade Aberta do Brasil 
(UAB). O programa perten-
ce à área de concentração 
ensino de artes e estrutura-
se com duas linhas de 
pesquisa: Processos de 
ensino, aprendizagem e 
criação em artes, e Aborda-
gens teórico-metodológicas 

das práticas docentes.
Poderão participar do 

Exame Nacional de Acesso 
candidatos que, entre ou-
tros requisitos, pertençam 
ao quadro permanente de 
servidores concursados, 
em efetivo exercício, em 
instituições de ensino da 
rede pública de educação 
básica. Os professores 
devem comprometer-se, 
durante o período de reali-
zação do mestrado, a man-
ter carga horária de ensino 
de artes em no mínimo 10 
horas/aula.

Rede
O Prof-Artes é parte 

do Programa de Mestrado 
Profissional para Qualifi-
cação de Professores da 
Educação Básica (Pro-
eb). Gerido pela Diretoria 
de Educação a Distância 
da Capes, o Proeb reúne 
cursos de mestrado pro-
fissional em rede nacional 

nos formatos presencial ou 
semipresencial voltados a 
professores da educação 
básica. O Proeb possui 
também cursos nas áre-
as de matemática, letras, 
ensino de física, história, 
educação física, química, 
filosofia e biologia.

Criada em 2005, a Uni-
versidade Aberta do Brasil 
(UAB) é uma rede formada 
por instituições públicas 
que oferece cursos de nível 
superior por meio de educa-
ção a distância. A prioridade 
da UAB é ofertar formação 
para pessoal atuante na 
educação básica – pro-
fessores, gestores e cola-
boradores –, mas existem 
ofertas de formação para o 
público em geral.

Fonte: Assessoria de 
Comunicação Social do 
MEC, com informações da 
Cape
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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
Batata à portuguesa gratinada

Ingredientes

30g de manteiga
3 colheres de sopa 

de farinha de trigo
500ml de leite
1 pitada de noz 

moscada
Sal
Pimenta
1 colher de sopa de 

azeite de oliva
2 cebolas médias 

em rodelas
3 batatas médias 

cozidas em rodelas
1 xícara de presun-

to em tiras
1½ xícara de mu-

çarela ralado
3 ovos cozidos em 

fatias
½ xícara de queijo 

parmesão ralado

¼ xícara de azei-
tonas pretas sem ca-
roço

1 colher de sopa de 
salsa picada.

Instruções

Em uma panela, 
derreter a manteiga, 
juntar a farinha e em 
seguida o leite, sem-
pre mexendo até ficar 
consistente.

Temperar com uma 
pitada de noz mos-
cada, sal e pimenta e 
reservar.

Aquecer uma frigi-
deira, regar com azeite 
e dourar a cebola. Re-
servar.

Dispor as batatas 
em um refratário, cobrir 
com o molho e com as 
rodelas de cebola.

Adicionar o presun-
to, a mussarela, os 
ovos, o parmesão e as 
azeitonas.

Levar ao forno pre-
aquecido a 180 graus 
por, aproximadamen-
te, 30 minutos ou até 
que o queijo esteja 
gratinado.

Ria você também
Assaltante bonzinho

Os bandidos invadiram 
um banco e fizeram uma 
fila de refens, que eles 
pretendiam matar. Então, 
o assaltante fala para a 
primeira pessoa da fila:

- Como é o seu 
nome? Quero saber 
quem eu vou matar.

E a mulher, trêmula:
- É, er...Margarida...
O marginal pensou e 

respondeu:
- Margarida é o nome 

da minha mãe. Então, 
vou deixar você fugir!

Aí, o meliante foi fa-
lar com o p´roximo 
da fila:

- E você? Como é 
seu nome?

- Olha, meu nome é 
Pedro. Mas o pessoal 
lá de casa só me cha-
ma de Margarida...

Aula de História

Na aula de história, 
a professora diz ao 
Joãozinho:

— Joãozinho, já que 
você não pára de con-
versar, eu vou lhe fazer 
umas perguntas.

— Sim, professora, 
diz o malandro sem 
perder a pose.

— Você sabia que, 
quando estava che-
gando ao Brasil, Ca-
bral viu um monte?

— Lógico, profes-
sora, fala o menino, 
fingindo que sabe do 
assunto.

— E que monte era 
esse, Joãozinho?

— Era um monte de 
índios! 

Casca de banana

O português esta-
va andando na rua e 
pisa numa casca de 
banana.

Plóft! Leva o maior 
tombo.

Todo mundo corre 
para ajudá-lo a se le-
vantar.

Ele continua andan-
do e de repente, Plóft, 
outra casca de bana-
na, outro tombo.

— O senhor pre-
cisa olhar onde pisa 
— adverte-lhe uma 
senhora.

Ele se levanta e con-
tinua a sua caminhada, 
dessa vez sem tirar os 
olhos do chão.

De repente avista ou-
tra casca de banana.

— Ó raios! Lá vou eu 
cair de novo! 

Lendas do Bom Rabi 
Malba Tahan

A paciência do mestre

Toque você também

Cantinho da Coquetel

Sudoku

Constância a técnica em telegrafia
Na estação da cidade de Ubá, 

MG, segundo meu saudoso pai: 
Luiz Ayres, havia uma mulher 
funcionária da ferrovia, famosa 
talvez por ser a única de qua-
lidades técnicas a operar em 
telegrafia, que era a responsável 
à manutenção dos aparelhos 
telegráficos e bem como nas 
linhas de transmissão daquele 
ramal férreo da zona da mata 
mineira, cujo nome um tanto 
diferente; Constância, a torná-la 
ainda mais conhecida.

Numa ocasião, Luiz depois 
de ausentar-se por algum tempo 
da região, retornou a Ubá onde 
tinha também a cidade como 
sua base logística.  Ao deixar o 
expresso e retirar suas canas-
tras com os mostruários têxteis 
que permaneceriam à estação 
sobre guarda, soube pelo Sr Pe-
dro, chefe da estação, após in-
dagar pela atraente Constância, 
que a mesma havia sido punida 
pela direção da ferrovia com 10 
dias de suspensão, por um dos 
supervisores, ser a responsável 
por quase um grave acidente às 
proximidades  da cidade Santa-
na do Deserto-MG.

Segundo constou, Constância 
procurava resolver a interrupção 
dos sinais telegráficos para San-
tana que caíra ao início da noite 
anterior causado talvez, como 
fosse  comum ocorrer, por coru-
jas, morcegos e até mesmo em 
atos vandálicos. Percorrendo o 
leito férreo portando seu aparelho 
telegráfico, baterias e pequena 
escada já por bom tempo sob 
sol inclemente a subir e descer  
a escada a cada poste à procura 
de sinais, finalmente os encon-
trou a desfazer a interrupção. 
Porém, como havia contatado 
uma mensagem de outra estação 
a indagar se o trafego estaria livre 
de alguma composição, solicitava 
informação urgente, pois uma de-
terminada fazenda receberia uma 
boiada vinda de Chiador e se 
utilizaria à passagem de nível do 
quilômetro 35. Como a quantida-
de de rezes ser por volta de 400 

animais e a passagem estreita, 
haveria a necessidade de algum 
tempo à travessia da comitiva. 
Preocupada, assim que reparou 
o defeito, passou a mensagem 
a Santana e aguardou confir-
mação. Porém ao observar que 
a fita do aparelho acabara não 
pode receber resposta da sua 
mensagem remetida. Pondo-se 
a caminhar sobre os trilhos, de 
súbito escutou um apito ao longe 
e não tardou vê entrar à curva  
a locomotiva expelindo densa 
fumaça e vapores. Sinalizando-a, 
nota depois de dois apitos, a re-
dução do veículo que veio a parar 
junto a Constância, que se intro-
duz com seus aparatos técnicos, 
ajudada pelo maquinista, que 
diz que quase fora vítima de um 
grave acidente numa travessia 
de nível, quando deu pela frente 
com uma comitiva (boiada) cru-
zando a linha. Todavia, por sorte 
era dotada de peões experientes, 
que em tempo hábil  consegui-
ram desobstruir a via, sem que 
houvesse danos aos animais. 
Entretanto, ao olhar para trás, 
viu o estrago deixado, em que 
as rezes assustadas tanto de um 
lado e outro se espalhavam pelo 
mato sendo cercadas pelos pe-
ões a juntá-las. Soube-se depois 
que a fazenda após comunicar o 
ocorrido a ferrovia, foi ressarcida 
pela perca de 4 animais perdidos 
naquele estouro da boiada, que 
em consequência  trouxe uma pu-
nição a Constância de 10 dias de 
suspensão pelos ‘‘maus serviços 
prestados’’...

Naquela oportunidade a mu-
lher era vista apenas às tarefas 
domésticas e procriar. Hoje feliz-
mente elas se estenderam e já 
possuem seus espaços profissio-
nais em pé de igualdade condi-
zentes aos homens desprovidas 
de preconceitos.

Moral da história : Neste epi-
sódio, a corda arrebentou do lado 
mais fraco. Afinal seria mais fácil 
punir a mulher em detrimento de 
uma punição a um supervisor. 
Feliz dia 8 de março

Vinde ouvir, to-
dos vós que temeis 
a Deus, e eu vos 
narrarei quanto de 
bom o Senhor fez à 
minha alma. ( Davi)

O  m e s t r e  — 
prescreve o Talmu-
de — tem obrigação 
de repetir tantas ve-
zes a lição quantas 
sejam necessárias 
para que o discípulo 
possa compreendê-
lo bem.

O Rabi Berida 
tinha um discípulo 
dotado de limitadís-
sima inteligência. 
Para esse jovem, 
era o bom rabi obri-
gado a repetir qua-
trocentas vezes* a 
lição, pois só assim 
conseguia que ele 
compreendesse al-
guma coisa.

Estava,  cer ta 
vez, o paciente rabi 
às voltas com o tal 
discípulo, esforçan-
do-se na explicação 
de certo trecho da 
Escritura, quando 
recebeu urgente 
chamado de um 

amigo.
A sua presença 

era exigida numa 
reunião em que de-
viam ser debatidos 
assuntos que lhe 
diziam respeito.

Antes de sair, se-
gundo seu costume, 
explicou quatrocen-
tas vezes a lição ao 
jovem; mas este, 
no fim de tudo, in-
terrogado, confes-
sou que nada havia 
compreendido.

— Meu filho — 
disse-lhe o mestre, 
encarando-o con-
tr istado —, será 
possível que, dessa 
vez, as minhas mul-
tiplicadas repetições 
não tenham logrado 
êxito?

— Senhor! — ex-
plicou o discípulo 
com voz trêmula. 
— Quando percebi 
que os amigos exi-
giam a tua presen-
ça em outro lugar, 
preocupei-me com 
o caso e nele fixei 
meus pensamentos. 
A cada palavra tua, 
parecia-me que, por 

minha causa, esta-
vas sacrificando os 
teus interesses. E, 
martelado por essa 
preocupação, nada 
pude perceber de 
teus ensinamentos.

— Po is  bem! 
— decidiu o sábio, 
abeirando-se mais 
do jovem. — A cul-
pa não é tua; é mi-
nha. Recomeçare-
mos de novo.

E, antes de sair 
para  a  reun ião, 
reiniciou a mesma 
lição e repetiu-a ou-
tras quatrocentas 
vezes.

Este episódio, 
de alta significa-
ção didática, figura 
no Talmude. Cf. R. 
Cansino-Assens, 
op. cit . ,  p. 197. 
Observa-se uma 
decidida simpa-
tia dos talmudis-
tas pelo número 
quatrocentos. O 
número quaren-
ta e seu múltiplo 
— quatrocentos 
— são os mais ci-
tados na literatura 
talmúdica.

Tirinhas
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Defesa diz que vai reverter a condenação 
da ex-prefeita na Câmara Municipal

Câmara Municipal cassa o mandato da
 primeira prefeita de São Lourenço

Os parlamentares entenderam que a ex-chefe do executivo deixou o marido, 
que tem os direitos políticos cassado, interferir na gestão do SAAE

O escritório Ribeiro e Silva Advogados Associados está sendo in-
vestigado pela Câmara Municipal e é motivo de ação de improbidade 

administrativa do MPE contra a ex-prefeita

Leonardo Sanches assume governo 
municipal com espírito de diálogo
Por Jorge Marques

Empossado aos 30 minu-
tos de 7 de março de 2018, 
no segundo dia de exercício 
do novo prefeito, Leonardo 
de Barros Sanches concedeu 
uma entrevista exclusiva ao 
Jornal Correio do Papagaio.  
Ele destacou a importância do 
diálogo, a falta de vaidade para 
o exercício do cargo, a relação 
com a ex-prefeita e a votação 
na Câmara Municipal.

A conversa durou cerca de 
20 minutos em um gabinete 
vazio  localizado no último 
andar da prefeitura.  O prefeito 
estava sentado de frente para 
o Rio Verde em uma mesa em 
formato da letra L. Estava des-
provida de computador, caneta, 
régua, lápis e com apenas uma 
folha de papel, que parecia um 
quadro de horário.   

O prefeito pertence a uma fa-
mília  a uma família de tradições 
políticas, com avó, Humberto 
Sanches, 11 anos prefeito de 
São Lourenço e o tio, Aureliano 
Chaves, vice-governador Minas 
e vice-presidente da República.

Durante a conversa, Le-
onardo ressaltou que ainda 
não tem um planejamento das 
ações que deseja desenvolver 
e nem falou quais são. Para 
ele, o importante, no momento, 
é ouvir as pessoas. Escutar as 
pessoas é uma característica 
que ele julga importante.

Por Jorge Marques

Após quatro meses de in-
vestigação, a Câmara Municipal 
de São Lourenço cassou o man-
dato da ex-prefeita Célia Caval-
canti, na noite da terça-feira, 6. 
Uma Comissão Processante foi 
aberta em novembro de 2017 
para investigar a interferência 
do marido da então chefe do 
executivo, Natalício Tenório Ca-
valcanti, na gestão do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de 
São Lourenço (SAAE).  

De acordo com a CP 
001/2017 a prefeita descum-
priu o Decreto-Lei 201/67, no 
artigo 4º e incisos VIII e X.  Os 
incisos dizem que o chefe do 
executivo não pode “Omitir-se 
ou negligenciar na defesa de 
bens, rendas, direitos ou inte-
resses do Município sujeito à 
administração da Prefeitura e 
Proceder de modo incompatí-
vel com a dignidade e o decoro 
do cargo”, respectivamente.

Foram duas votações realiza-
das pelos vereadores, uma para 
cada inciso. Nos dois motivos 
houveram 10 votos favoráveis à 
cassação e três contrários. Para 
o impedimento de continuação 
do mandato seriam necessários 
2/3 dos votos dos treze verea-
dores, o que representa nove 

votos. Foram obtidos 10 votos 
favoráveis ao impedimento. Os 
vereadores que votaram contra 
a cassação foram: Abel Goulart 
Ferreira, Paulo Gilson Choppi-
nho de Castro Ribeiro e Evaldo 
José Ambrósio.

A sessão extraordinária para 
julgamento de Célia Cavalcanti 
durou mais de 10 horas. O primei-
ro passo da reunião foi a leitura 
do processo e dos dois parece-
res da Comissão Processante, 
um favorável ao impedimento e 
outro contra. A leitura das peças 
do processo é para que os parla-
mentares formem opinião sobre 
o caso e possam votar.

Após, os vereadores tive-
ram, cada um, 15 minutos para 
defender suas teses sobre o 
processo. A defesa fez uma 
sustentação oral por mais de 
uma hora e os vereadores 
votaram. A votação foi aberta 
e nominal. Integraram a CP 
001/2017 os vereadores Or-
lando Silva (presidente), Natael 
Paulino (relator) e Evaldo José 
Ambrósio (membro).

Dentre os treze vereadores, 
10 fizeram uso da palavra. Ape-
nas o vereador Rodrigo Martins 
de Carvalho fez uso dos 15 mi-
nutos. Nenhum dos vereadores 
pôde declarar o voto ao usar a 

tribuna. Somente os vereado-
res Abel Goulart, Evaldo José 
Ambrósio e Paulo Gilson Chop-
pinho de Castro Ribeiro fizeram 
a defesa da ex-prefeita.

A espera na padaria

Duas principais teses foram 
levantadas contra a prefeita 
durante a fala dos vereadores. 
A primeira, do ponto de vista 
jurídico, é que não existe provas 
contundentes para a cassação 
da prefeita. A segunda é que o 
processo é político e não jurí-
dico, por isso, as provas exis-
tentes já eram suficientes para 

concluir que a prefeita deixou 
o marido e ex-prefeito, com os 
direitos políticos cassados, in-
tervir na gestão da autarquia.

O ponto mais divergente 
entre a oposição e situação 
está no áudio de uma ligação 
interceptada com autorização 
do MPE. No diálogo com o 
marido, Célia Cavalvanti, que 
está em uma padaria, pergunta 
para o marido se pode ir para 
casa, pois estava tendo uma 
suposta reunião para fraudar 
licitações no SAAE. 

Abertura da Comissão 
Processante

A CP 001/2017 contra a 
prefeita foi aberta no dia 13 
de novembro de 2017, uma 
semana após o Ministério Pú-
blico Estadual (MPE) de Minas 
Gerais deflagrar a Operação 
Sanus. A denunciante foi a 
enfermeira Rosana Aparecida 
Lopes e acatada pela Câmara 
dos Vereadores.

No mesmo dia foram aber-
tas mais duas CPIs. Uma foi 
para investigar as empresas 
contratadas pelo SAAE e outra 
para investigar o contrato entre 
a prefeitura e o escritório Ri-
beiro e Silva Advogados Asso-
ciados por R$ 1,5 milhão sem 

licitação. O mesmo escritório 
defendeu o ex-prefeito na Ope-
ração Sanus e a ex-prefeita na 
Comissão Processante.  

A Operação Sanus investi-
gava os processos licitatórios 
no SAAE de São Lourenço por 
desvio de mais de R$ 700 mil. 
Segundo as investigações a 
contratação das empresas Carri 
Carvalho & Ribeiro Transporte 
Ltda. e Plural Serviços Técnicos 
Ltda  foram direcionadas. Elas 
foram contratadas para varrição 
e a capina de vias públicas, co-
letas e transporte de resíduos 
sólidos urbanos até a destinação 
final. As ligações interceptadas 
com autorização do MPE leva-
ram Natalício Tenório Cavalcanti 
ser o suspeito de chefiar os 
esquemas de corrupção.  No 
dia das prisões a ex-prefeita e o 
marido estavam retornando da 
viagem que fizeram ao Japão.

Na ocasião foram cumpri-
dos cinco mandados prisão 
preventiva, além de mandados 
de busca e apreensão. Foram 
presos Henrique Ramon Poli 
de Almeida, André Ricardo 
Barroso, Carlos Alberto Porto 
Rodrigues e Rafaela Maria De 
Souza, além dos advogados 
Antônio José de Souza Filho e 
Eduardo Bittencourt Ferreira, fi-
lho do vereador Abel Goulart.

Por Jorge Marques

A defesa da ex prefeita 
Célia Cavalcanti, realizada 
pelo escritório Ribeiro e Silva 
Advogados associados afirmou 
que vai reverter a decisão da 
Câmara Municipal em afastá-
la. Segundo o advogado repre-
sentante do escritório, Flávio 
Roberto Silva, há irregularida-
des na CP 001/2017.   

As irregularidades aponta-
das pelo advogado foram várias, 
entre elas estão a perda de pra-
zo para julgamento do processo 
de cassação e o vazamento de 
interceptações telefônicas que 
estavam sob sigilo.

 “A briga começou hoje. 
Hoje a câmara exerceu sua 
função de julgar o caso. En-
tendeu pela cassação. Como 
já sustentamos na tribuna, há 
várias ilegalidades no procedi-

mento e essas ilegalidades se-
rão apreciadas pelo judiciário. 
O judiciário, um órgão impar-
cial, célere e competente, é que 
irá analisar essas questões e 
a gente tem total tranquilidade 
e segurança que em breve a 
dona Célia retornará ao cargo. 
Essa é a vontade daqueles que 
a escolheram”, disse Flávio 
Roberto Silva.

O advogado ainda argu-
menta que nenhuma prova 
consistente foi apresentada 
para cassação da prefeita. 
Para ele, os áudios das grava-
ções telefônicas que estavam 
sendo colocadas em questão 
não mostram que houve algu-
ma conversa da prefeita com 
conduta imoral ou ilícita.

“A avaliação que nós faze-
mos e sempre sustentamos 
é que se cassou uma prefeita 
por causa de uma conversa na 

padaria. Se isso for motivo de 
cassar mandato de qualquer um, 
acho que houve um retrocesso 
das garantias constitucionais, 
não só da prefeita que foi cassa-
da, mas de qualquer pessoa que 
hoje vai exercer sua função pú-
blica. A gente vê em muitas das 
vezes que as questões políticas 
pesam mais que a justiça. Infe-
lizmente foi o que aconteceu”, 
argumentou o advogado.

O Jornal Correio do Papa-
gaio entrou em contato com o 
Escritório Ribeiro e Silva Advo-
gados Associados, em Uber-
lândia. O escritório respondeu 
que ainda está estudando o 
processo para reverter a de-
cisão da Câmara Municipal no 
poder judiciário.

Escritório investigado

No último dia 13 de no-

vembro, foi proposta uma 
CPI para investigar a contra-
tação do escritório Ribeiro 
e Silva Advogados Associa-
dos pela prefeitura de São 
Lourenço por R$ 1,5 milhão 
sem licitação. A contrata-
ção ainda foi alvo de uma 
Ação Civil de Improbidade 
Administrativa contra a ex-
prefeita Célia Cavalcanti, 
ingressada no dia 25 de 
maio de 2017 pelo Ministério 
Público Estadual.    

A CPI foi instaurada no 
dia 13 de novembro de 2017 
proposta pelo vereador Na-
tanael Paulino de Oliveira, 
pertencente a base oposicio-
nista. Na ocasião, somente 
os vereadores Abel Goulart 
Ferreira e Paulo Gilson Cho-
pinho de Castro Ribeiro não 
assinaram o requerimento 
para abertura da CPI.

Leonardo Sanches ainda 
destacou que o resultado da vo-
tação para cassação da prefeita 
foi uma surpresa para todo o gru-
po político. Falou também sobre 
a relação dele com a ex-prefeita. 
“Tenho um respeito e admiração 
muito grande pela Célia. Durante 
todo o processo estive lá ao 
lado dela, só saí para ir em casa 
tomar um banho e mais tarde fui 
comer, pois estava com fome”

“Todo mundo sabia que exis-
tia uma CP, mas o resultado dela 
em si foi surpreendente. Eu, 
particularmente, achava que a 
CP não iria passar. A derrota não 
foi só da Célia, mas de todo um 
grupo político”, disse o prefeito.

O gestor municipal ainda 
ressaltou as dificuldades de 

assumir a prefeitura de uma 
maneira abrupta. “Você entrar 
na prefeitura da maneira que 
eu entrei é desconfortável. Até 
aquele determinado momento 
da votação eu não tinha nada 
na cabeça e de uma hora para 
outra ter que planejar toda uma 
situação. É um período muito 
curto para você analisar tudo de 
uma forma global. Preciso me 
reunir com as pessoas da minha 
confiança, que são as pessoas 
que vou escutar.  Quero fazer go-
verno coalizão. Sempre acreditei 
nas pessoas e não nos partidos 
e nos cargos”, afirmou.

Sobre a votação e a posição 
dos parlamentares municipais, 
o prefeito disse que “Todos 
sofreram pressão de eleitores, 

grupos políticos rivais, líderes 
políticos e natos. Todos foram 
muito pressionados. Foi uma 
sessão demorada, cansativa e 
isso mexe muito com o psico-
lógico das pessoas. Não julgo 
ninguém por nada, acho que a 
justiça Divina é infalível”.

Outro ponto destacado pelo 
atual prefeito foi a falta de vai-
dade. “Nunca tive vaidade de ter 
alguma coisa. Quem me conhece 
sabe que tive o mesmo compor-
tamento antes, durante e depois 
das eleições. Continuei sendo do 
meu jeito. Por, justamente, não ter 
essa vaidade é que eu sinto que 
tenho minha consciência tranquila 
que não tive nenhuma participa-
ção no resultado final. Fui ético, 
moral e leal”, afirmou.


