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5º encontro de motos de 
Aiuruoca reune motociclistas
Evento comemorou o 9º Aniversário do Motoclube Mestres do Asfalto de Juiz de Fora

Nos dias 4, 5 e 6 de 
maio, a pacata e turística 
cidade de Aiuruoca,  re-
cebeu  o 5º Encontro de 
Motos e o 9º Aniversário 
do Moto Clube Mestres do 

chamadas

Mapeamento do Parque 
Cafeeiro de Minas Gerais
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Crônicas de Terezinha Vilella
“Dr José Ribeiro Lage”
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32ª Edição do Festival da 
Canção em Itanhandu
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Parque Nacional de Itatiaia 
cresce em mais 400 hectares
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Atleta de Muaythai de Cruzília 
vence a super luta
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São Lourenço
recebe a segunda edição 

do BIKE FEST

    Página 06

Asfalto, de Juiz de Fora, 
que reuniu  mais de 200 
Moto Clubes da região.

Regado a muito Rock’n 
roll, motos irreverentes e 
cheias de estilo, a Praça 

Monsenhor Nagel foi o 
ponto de concentração 
dos amantes da vida em 
duas rodas. As bandas Le 
Cambada Rock, Senho-
res Lokos, Custom Souls, 

Coyotes, Titânica e Dj 
Fábio Lacerda marcaram 
presença durante os três 
dias de evento e deram o 
tom da festa.

Veja na página 10
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No próximo dia 17 de maio é 
celebrado o Dia da Internet, tecno-
logia que revolucionou a maneira 
como vivemos e trabalhamos 
nas últimas décadas. Um dos 
avanços proporcionados graças 
à Internet é o IoT, ou aInternet of 
Things (Internet das Coisas), que 
conecta objetos a rede mundial de 
computadores.  Hoje em dia, com 
a “IoT” nossos dispositivos são 
inteligentes e estão conectados, 
produzindo dados que geram 
insights e tornam nosso cotidiano 
mais eficiente e nossa economia 
mais aquecida. A Internet das Coi-
sas está trazendo todo o potencial 
dos softwares e da internet para o 
mundo físico, fazendo uma revolu-
ção por meio de sensores, dados, 
criptografia e nuvens.

“Muitas ferramentas tecnoló-
gicas poderosas estão conver-
gindo para multiplicar as oportu-
nidades geradas ao se conectar 
os dispositivos que fazem parte 
do nosso dia a dia”, explica o 
country manager da BSA no Bra-
sil, Antônio Eduardo Mendes da 
Silva, conhecido como Pitanga. 
“Estamos no caminho certo para 
que a revolução dos dispositi-
vos conectados melhore nossa 
qualidade de vida e transforme 
novamente a maneira como 
trabalhamos, além de ser um 
gás na nossa economia, criando 
novos empregos, indústrias e 
oportunidades para um futuro 
mais próspero”, analisa.

As principais inovações que es-
tão permitindo o desenvolvimento 
da  IoT (Internet das Coisas) são 
apresentadas no estudo “Sensor 
Sensibility – Getting the Most from 
the Internet of Things”, da Software.
org, uma organização de pesquisa 
internacional, independente e 
apartidária.

 Conheça os 7 principais 
avanços apresentados pelo 
estudo:

 1. Sensores estão ficando 
cada vez menores, baratos e 
poderosos

Eles permitem que disposi-
tivos vejam, escutem e sintam 
além da capacidade humana. 
Permitir que os dispositivos sin-
tam e controlem o ambiente é 
parte fundamental para a criação 
de uma rede conectada.

 2. Dados criados por dispo-
sitivos estão crescendo exponen-
cialmente

O aumento do volume de 
dados faz com que possamos 
aproveitá-los mais, já que estamos 
criando um gigantesco banco 
de informações que pode ser 
consultado para tomar decisões 
mais estratégicas. Quanto mais 
explorarmos os dados, mais pos-
sibilidades se abrirão. 

3. Softwares inteligentes po-
dem ser embutidos em qualquer 
produto ou solução

Ao inserir softwares em dis-
positivos e objetos, permitimos 
sua conexão com a internet e 

com a Nuvem, deixando-os mais 
inteligentes, além de possibilitar 
a sua integração a um sistema. 
Igualmente, viabiliza que o siste-
ma seja aperfeiçoado por meio de 
simples atualizações de software. 
A presença dos códigos em nos-
sas vidas cresceu tanto que hoje 
em dia, por exemplo, geladeiras 
de última geração têm mais linhas 
de código que um computador de 
mesa tinha há 20 anos.

4. A conectividade está fican-
do mais rápida, onipresente e 
indo mais longe

Para atingir todo o potencial 
de rede da Nuvem, dispositivos 
devem estar conectados por meio 
de internet de alta velocidade, 
baixo custo e ampla abrangência. 
Conexões preparadas para lidar 
com redes mais densas já estão 
sendo desenvolvidas para serem 
mais flexíveis e rápidas.

5. Softwares de análise estão 
usando a Nuvem para deixar da-
dos mais acessíveis, úteis e cada 
vez mais valiosos

Quando dois dispositivos se 
comunicam, é essencial que exista 
a Nuvem para armazenar, proces-

Estudo aponta quais ações estão contribuindo para que a Internet das 
Coisas entre de vez no dia a dia das pessoas

sar e analisar os dados obtidos. 
A Nuvem também garante que 
os dados sejam armazenados e 
consultados remotamente, além 
de permitir a criação de sistemas 
integrados e inteligentes que dei-
xam os aparelhos cada vez mais 
smarts. A análise inteligente das 
informações atrelada aos dispo-
sitivos resulta em uma rede muito 
mais poderosa do que a simples 
adição isolada deles.

6. Tecnologias de segurança 
evoluem continuamente para per-
mitir que os dispositivos fiquem 
conectados e os dados fiquem 
protegidos mesmo com a evolu-
ção das ameaças

Quanto mais os dispositivos 
conectados fazem parte de nossas 
vidas, mais precisamos que tecno-
logias se renovem continuamente 
para garantir um uso seguro da 
rede. A criptografia, por exemplo, já 
esta sendo utilizada para proteger 
dados, para assegurar que apenas 
dispositivos habilitados estejam 
conectados à rede e para proteger 
dados em trânsito e armazenados 
na Nuvem.

 7. A inovação não está res-
trita a grandes empresas, mas 
também nasce nas garagens de 
empreendedores e inventores 
independentes

Com a proliferação de dispo-
sitivos conectados e das Nuvens 
e a facilidade para se comprar e 
conectar sensores, o percurso 
entre ideia e protótipo e entre 
protótipo e produto está encur-
tado, facilitando a criação de 
novas soluções conectadas por 
inventores independentes. A 
inovação não está mais limitada 
às grandes corporações.

Link para estudo (em inglês): 
https://software.org/reports/sen-
sor-sensibility/

No Dia da Internet, conheça 7 grandes inovações 
que estão levando à expansão da “IoT”

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 38/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
020/2018 – PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 17/2018. Contratada: AN-
GELITA DE OLIVEIRA FRANCO 
07584479731 Objeto: Registro de 
preços, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, para eventual e futura pres-
tação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva veículos e 
máquinas da frota municipal de Bom 
Jardim de Minas – MG. Valor Total: 
R$ 205.250,00. Vigência: 12(doze) 
meses após data da assinatura. 
Bom Jardim de Minas. 14 de Maio 
de 2018. Sérgio Martins. Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO 
11/2018

PROCESSO ° 021/2018 – PRE-
GÃO PRESENCIAL N° 17/2018. 
Contratada: PATRIMONIUM ASSES-
SORIA E CONSULTORIA LTDA ME 
Objeto: Constitui objeto do presente 
contrato a prestação de serviços de 
assessoria e consultoria referente ao 
Setor Municipal de patrimônio cultu-
ral do Município de Bom Jardim de 
Minas. Valor Total de R$ 11.600,00. 
Vigência até 31/12/2018. Após data 
da assinatura. Bom Jardim de Minas. 
14 de Maio de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas

PROCESSO N° 29/2018, PRE-
GÃO PRESENCIAL N° 25/2018. Ob-
jeto: Registro de preços, pelo prazo 
de 12 meses para eventual e futuro 
Fornecimento de Refeições para 
prestadores de serviços a trabalho 
da administração pública municipal 
em eventos, projetos, convênios ou 
parcerias, conforme especificações 
contidas no TERMO DE REFERÊN-
CIA. Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 29 de Maio de 2018, 
Horário: 14:00 horas para credencia-
mento e após, abertura dos envelo-
pes. Informações (32) 3292-1601. E-
mail: licitacao@bomjardimdeminas.
mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo Pedrosa 
Carvalho. Bom Jardim de Minas- MG, 
14/05/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
12/2018- PROCESSO LICITA-

TÓRIO 023/2018 – PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 17/2018. Contratada: 
HETIKOS ASSESSORIA LTDA- ME 
Objeto: Constitui objeto do presente 
contrato Contratação de microem-
presas - ME, empresas de pequeno 
porte - EPP ou equiparadas, para 
prestação de serviços de assessoria 
e consultoria para a Secretaria Muni-
cipal de Educação do Município de 
Bom Jardim de Minas. Valor Total: R$ 
21.600,00. Vigência: 12(doze) meses 
após data da assinatura. Bom Jardim 
de Minas. 14 de Maio de 2018. Sérgio 
Martins. Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032 

/ 2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 0016/ 2018.
O Pregoeiro Municipal, Sr. Pedro 

de Moura Campos, referente ao Pro-
cesso de Licitação de n° 032/2018- 
Modalidade Pregão Presencial n° 
016/2018, ADJUDICA seu objeto 
para a Empresa AM Esportes, Trei-
namentos, Ensinos e Eventos Ltda 
– ME, CNPJ nº 17.926.128/0001-33, 
vencedora do certame, com o valor 
R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 
por jogo, totalizando para 35 jogos o 
valor global de R$ 12.950,00 (doze 
mil novecentos e cinquenta reais).

Dom Viçoso, 08 de maio de 2018.
Pedro de Moura Campos
Pregoeiro Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

032 / 2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 016 / 2018. 
Acatando inteiramente o resulta-

do apresentado pelo Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, 
MG, quanto ao Processo de Licitação 
de nº 032/2018, modalidade Pregão 
Presencial nº 016/2018 de 16 de abril 
de 2018, HOMOLOGO a decisão do 
Pregoeiro.

Dom Viçoso, 11 de maio de 2018.
Francisco Rosinei Pinto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Administrativa: Serviço de 

Esportes e lazer
Contrato nº: 030/2018
Data de Assinatura: 11/05/2018
V i g ê n c i a :  11 / 0 5 / 2 0 1 8  A 

31/12/2018
Processo de  L ic i tação nº : 

032/2018
Modalidade e nº: Pregão Presen-

cial 016/2018
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 

e 8.666/93
Objeto Contratação de empresa 

para serviços de arbitragem de 
futebol de campo, para atender as 
demandas dos jogos do campeonato 
de futebol amador promovido pelo 
Município.

Contratada: AM Esportes, Trei-
namentos, Ensinos e Eventos Ltda 
– ME

CNPJ: 17.926.128/0001-33
Valor Global: R$ 12.950,00 (doze 

mil novecentos e cinquenta reais).

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 029  / 2018
Data de Assinatura: 07 / 05 / 

2018
Vigência: 07 / 05 / 2018 A 31 / 12 

/ 2018

Processo de Licitação nº: 025 / 
2018

Modalidade e nº: Tomada de Pre-
ços   002 / 2018

Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Objeto Contratação de empresa 

para as obras de pavimentação de 
4.170,40 m² em bloquetes e exe-
cução de 1.604,00 metros lineares 
de meio-fio de concreto e de sarjeta 
em dois trechos da estrada vicinal 
Isidoro Mendes Moreira de acesso ao 
Bairro Rural Viçoso Velho, conforme 
Convênio nº 1491000826/2017, por 
intermédio da SEGOV/PADEM. 

Contratado: RX Construtora Ltda 
–EPP.

CNPJ: 11.852.645/0001-79
Valor Global: R$ 287.757,60 (du-

zentos e oitenta e sete mil, sete-
centos e cinquenta e sete reais e 
sessenta centavos).

D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
2.5.0.26.782.005.1.0021 –Calça-
mento e Cascalhamento de Estra-
das Rurais – 4.4.90.51 – Obras e 
Instalações

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/ 2018. PRE-

GÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
A Prefeitura Municipal de Dom 

Viçoso/MG torna público que realiza-
rá Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial para o Registro de Preços 
para futura e eventual locação de 
estruturas, montagem, prestação de 
outros serviços e fornecimento de 
fogos de artifícios, quando de reali-
zações de festividades no Município 
de Dom Viçoso. Credenciamento: Dia 
25/05/2018 até as 09 horas e a Aber-
tura dos Envelopes e julgamento da 
Proposta: Dia 25/05/2018 a partir das 
09h 01min. O Edital está disponível no 
site: www.domvicoso.mg.gov.br - Es-
clarecimentos poderão ser solicitados 
pelo e-mail:licitacaodomvicoso@
yahoo.com.br ou tel. (35) 3375 -1100.  
Dom Viçoso, 15/05/2018.   Pedro de 
Moura Campos – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 034 / 2018. PRE-

GÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
A Prefeitura Municipal de Dom Vi-

çoso/MG torna público que realizará 
Licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial, para o Registro de Preços 
para Aquisição de óleos lubrificantes 
para os veículos da Frota Municipal. 
Credenciamento: Dia 28 / 05 /2018, 
até às 13:00 horas e a abertura dos 
envelopes e Julgamento da Propos-
ta: Dia 28 /05 /2018, a partir das 13h 
e 01min. O Edital está disponível 
no site: www.domvicoso.mg.gov.
br- Esclarecimentos poderão ser 
solicitados pelo tel. (35) 3375-1100.  
Dom Viçoso, 15/05/2018.   Pedro de 
Moura Campos – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

PROCESSO 079/2018
P R E G Ã O  P R E S E N C I A L 

037/2018
Contratação de Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e 
equiparadas, para prestação de 
serviços técnicos de Comunicação 
e marketing institucional interno e 

externo dos diversos segmentos da 
Prefeitura de Andrelândia. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública dia 
29/05/2018, com início às 09:00 ho-
ras. Informações e-mail licitacao3@
andrelandia.mg.gov.br ou Tel.: (035) 
3325-1432. Pregoeira: Anna C. 
Zillmann-MG, 14/05/2018.

A febre amarela é uma do-
ença infecciosa causada por um 
vírus e transmitida por mosquitos. 
A infecção pode ser categorizada 
de duas formas: febre amarela 
urbana, quando é transmitida pelo 
Aedes aegypti; ou febre amarela 
silvestre, quando transmitida pelo 
Haemagogus e Sabethe.

A doença é considerada agu-
da e hemorrágica e recebe este 
nome, pois causa amarelidão do 
corpo (icterícia) e hemorragia em 
diversos graus.

Fatores de risco
Pessoas que nunca entraram 

em contato com a febre amarela 
ou nunca se vacinaram contra 
ela correm o risco de contrair a 
doença ao viajarem para locais 
em que a doença é ativa, mesmo 
que não haja casos recentes 
reportados nestas regiões.

O risco é maior para as pes-
soas com mais de 60 anos de 
idade e qualquer pessoa com 
imunodeficiência grave devido 
a HIV/AIDS.

Sintomas de Febre amarela
Muitas pessoas que contraem 

a febre amarela não apresentam 
sintomas, e quando os apresen-
tam, os mais comuns são:

• Febre
• Dores musculares em todo 

o corpo, principalmente nas 
costas

• Dor de cabeça
• Perda de apetite
• Náuseas e vômito
• Olhos, face ou língua aver-

melhada
• Fotofobia
• Fadiga e fraqueza.
Os sintomas nesta fase agu-

da da doença costumam durar 
entre três e quatro dias e passam 
sozinhos.

No entanto, uma pequena 
porcentagem de pessoas pode 
desenvolver sintomas mais gra-
ves cerca de 24 horas após a 
recuperação dos sintomas mais 
simples. Nesta fase chamada 
de tóxica, o vírus pode atingir 
diversos órgãos e sistemas, mas 
principalmente o fígado e rins. Os 
sintomas dessa fase são:

• Retorno da febre alta
• Icterícia, devido ao dano 

que o vírus causa no fígado
• Urina escura
• Dores abdominais
• Sangramentos na boca, 

nariz, olhos ou estômago.
Em casos mais  graves 

o paciente pode apresentar 
del í r ios,  convulsões e até 
entrar em coma.

Dependendo do dano cau-
sado no organismo, esta fase 
da febre amarela pode levar a 
morte no intervalo entre sete e 
dez dias. Por isso, pessoas que 
são diagnosticadas com febre 
amarela devem estar atentas 
ao aparecimento dos sintomas 
iniciais e observar se os sintomas 
mais graves se manifestarem, 
para busca de ajuda médica.

Os sintomas da febre ama-
rela podem ser confundidos com 
malária, leptospirose,hepatite 
viral e dengue hemorrágica. Já 
os sintomas de dengue comum 
também se assemelham, apesar 
de serem um pouco mais leves.

Buscando ajuda médica
Pessoas que manifestam 

sintomas de febre amarela, sejam 
simples ou mais graves, devem 
buscar ajuda médica imediata. 
Esta ajuda serve não apenas para 
tratamento e observação dos sin-
tomas mais graves, mas também 
para a vigilância desta doença.

Além disso, se você não vive 
em uma região endêmica para 
febre amarela, mas pretende viajar 
para uma, é importante buscar um 
médico para tomar a vacina.

Prevenção
Além disso, devem ser toma-

das medidas de proteção indivi-
dual, como a vacinação contra 
a febre amarela, especialmente 
para aqueles que moram ou vão 
viajar para áreas com indícios da 
doença. Outras medidas preven-
tivas são o uso de repelente de 
insetos, mosquiteiros e roupas 
que cubram todo o corpo.
Vacinação contra febre amarela

A vacinação é considerada 
pela Organização Mundial da 
Saúde a forma mais importante 
de prevenir a febre amarela. Tan-
to que é a vacinação frequente 
que impede que a doença de 
espalhe mesmo em áreas endê-
micas. É preciso que ao menos 
80% da população seja imuniza-
da contra um vírus para prevenir 
a doença nestas regiões.

Veja a seguir como deve 
ser a vacinação em áreas en-
dêmicas:

• De 6 meses a 9 meses de 
idade incompletos: a vacina está 
indicada somente em situações 
de emergência epidemiológica, 
vigência de surtos, epidemias 
ou viagem inadiável para área de 
risco de contrair a doença

• De 9 meses até 4 anos 11 
meses e 29 dias de idade: é 
indicado uma dose aos 9 meses 
de idade e uma dose de reforço 

aos 4 anos de idade
• A partir dos 5 anos de idade: 

se a pessoa já recebeu uma vaci-
na, pode-se dar mais uma dose. 
Se ela nunca foi vacinada, é pre-
ciso dar uma dose inicial e outra 
de reforço 10 anos depois.

Como a transmissão urbana 
da febre amarela só é possível 
através da picada de mosquitos 
Aedes aegypti, a prevenção da 
doença deve ser feita evitando 
sua disseminação.

A partir dos 5 anos de idade: 
se a pessoa já recebeu uma 
vacina, pode-se dar mais uma 
dose. Se ela nunca foi vacinada, 
é preciso dar uma dose inicial e 
outra de reforço 10 anos depois.
No caso de pessoas com mais 
de 60 anos que nunca foram 
vacinadas, o médico deve levar 
em conta os riscos da vacinação, 
que incluem o risco de eventos 
adversos nessa faixa etária 
ou decorrentes de comorbida-
des. Gestantes e lactantes são 
contraindicadas a tomar esta 
vacina, assim como pessoas 

imunossuprimidas. A orientação 
sobre a dose da vacina contra 
febre amarela foi atualmente re-
formulada. Anteriormente, após 
tomar a vacina pela primeira 
vez era necessário tomar uma 
segunda dose depois de 10 
anos. No entanto, com a nova 
regra uma pessoa que já tomou a 
vacina contra febre amarela não 
precisa se revacinar, mesmo que 
esta dose tenha sido ministrada 
há mais de 10 anos. As únicas 
exceções são para pessoas 
que tomaram a dose fracionada 
da vacina e para crianças de 9 
meses a 5 anos de idade.

No caso de viajantes, o reco-
mendado aqui no Brasil é realizar 
a vacinação 10 dias antes da 
viagem, no caso de primeira 
vacinação, já que os anticorpos 
protetores aparecem entre sete 
e dez dias após o contato com o 
vírus. De acordo com as Regula-
ções de Saúde Internacionais, os 
países têm o direito de requerer 
de viajantes o certificado da vaci-
nação contra a febre amarela.

O que é Febre amarela?

O Prefeito de Baependi decretou 
situação de emergência no dia 27 de 
abril, tendo em vista a confirmação 

Surto de Febre Amarela em Baependi
de dois óbitos por febre amarela no 
Município de Baependi.

A situação de emergência 

em saúde pública municipal terá 
duração de 180 dias.

O decreto autoriza a adoção 

Saúde Pública Municipal declara situação de Emergência
de medidas necessárias a con-
tenção do surto e a realização de 
dispensas de licitação.

EDITAL DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA
O Oficial Substituto do Cartório do Registro de Imóveis da 
Comarca de Andrelândia, Estado de Minas Gerais, faz público 
para ciência das partes interessadas, em cumprimento ao dis-
posto no artigo 216-A da Lei 6.015/73 e 1.018-F, do Provimento 
nº 260/CGJ/2013 (Código de Normas), que Terezinha Maria 
da Silva, brasileira, solteira, aposentada, CPF: 592.950.746-
53, RG: MG-16.881.769-SSP/MG, residente à Rua Joaquim 
Teodoro, nº 383, Bairro Areão, nesta cidade, depositou em 
Cartório, nesta cidade e Comarca de Andrelândia/MG, à Rua 
Joaquim José de Andrade Carvalho, nº 280, um requerimento 
de Usucapião Administrativa de um imóvel urbano constituído 
de uma casa residencial com área construída de 105,20 m2 e 
terreno com área de 320,63 m2, localizados no endereço acima 
mencionado, sendo requerida a Usucapião Extraordinária, com 
o tempo de posse alegado de mais de 15 anos. Documentos à 
disposição dos interessados. Decorrido o prazo de 15 (quinze) 
dias contados da publicação deste, proceder-se-á o registro. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Andrelândia, 
aos quatorze de maio de 2018 (14/05/2018). Eu, Júlio César 
Meireles de Andrade, Oficial Substituto do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Andrelândia-MG, digitei e assino.



Correio do Papagaio  ::  Pág 3Quarta-feira, 16 de maio de 2018
Geral

acesse diariamente notícias em nosso portal: www.correiodopapagaio.com.br

Cássio Conserino participa do 
programa Cartão de Visita

Foto: Karina Lajusticia
Em entrevista ao Pro-

grama Cartão de Visita, 
com a apresentadora Dé-
bora Santilli, Cássio Con-
serino relembrou casos 
marcantes de sua carreira 
como promotor de justiça, 
entre eles o pedido de 
prisão ao ex-presidente 
Lula em 2016.

Junto com os promo-
tores José Carlos Blat e 
Fernando Henrique Araú-
jo, Conserino participou 
da investigação sobre o 
apartamento triplex no 
Guarujá, que resultou o 
oferecimento da denún-
cia. Em janeiro, Lula foi 
condenado por lavagem 
de dinheiro e corrup-
ção passiva em segunda 
instância, pelo TRF-4 
(Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região), que 
atribuiu ao ex-presidente 
uma pena de 12 anos e 
um mês de prisão em 
regime fechado.

Nesta terça-feira (06), 
o STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) negou o pedi-
do de liberdade antecipa-
do ao ex-presidente, que 
corre o risco de ser preso. 
Sobre o impacto desse 
caso no cenário político, 
Conserino afirma:

“Nunca se viu na his-

tória desse país, políti-
cos sendo denunciados 
como está sendo com 
a Operação Lava-Jato. 
Políticos sendo conde-
nados e processados de 
maneira célere e tecni-
camente idônea”.

Formado pela Facul-
dade Católica de Direito 
de Santos, Conserino 
ingressou no Ministério 
Público de São Paulo e 
se engajou em investi-
gações sobre políticos e 
crime organizado. Hoje, 
o promotor faz parte do 
Grupo Nacional de Com-
bate às organizações 

Criminosas.
A entrevista, que vai 

ao ar no dia 17 de mar-
ço às 23h pela Record 
News, traz ainda a expe-
riência internacional do 
promotor, que participou 
de um programa de está-
gio prático em Nova York 
e sua atuação em outros 
casos dá época em que 
integrou o GAECO das 
cidades de Ribeirão Pre-
to e Santos.

Cass io  Conser ino 
aproveitou a ocasião tam-
bém para visitar a sede da 
emissora Record TV, em 
São Paulo.

Promotor de justiça criminal, Cássio Conserino, acom-
panhado pelo colunista, Zacarias Pagnanelli.

Dr. José Ribeiro Lage 
deixou seu nome gravado 
nos anais da história de 
São Lourenço. Mineiro de 
Pará de Minas nasceu a 
11 de fevereiro de 1916. 
Seu pai, José Custódio 
Martins Lage, era médico 
e o seu exemplo humani-
tário foi espelho em que 
se mirou o filho.

Sua mãe, Elvira Va-
ladares Ribeiro Lage 
transmitiu-lhe a nobreza 
de caráter e a gentileza, 
atributos que lhes são pe-
culiares. Dr. José Ribeiro 
Lage fez o curso primário 
no Grupo Escolar Tor-
quato de Almeida em sua 
cidade natal, o secundário 
no Colégio Arnaldo em 
Belo Horizonte em 1928.

Em 1939 diplomou-se 
em Medicina pela Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais, em Belo Horizon-
te. Quando residente, foi 
Auxiliar Acadêmico do 
Serviço Médico Legal do 
Pronto Socorro do Hospi-
tal Militar. 

Por Ato do Governador 
Dr. Benedito Valadares, 
assumiu a Prefeitura de 
Patrocínio a 27 de março 
de 1940 permanecendo 
até 14 de julho, quando 
substituiu o Prefeito de 
Cambuquira, Dr. Edson 
Alves da Silva que assu-
mira o cargo de Chefe do 
Departamento dos Municí-
pios de Minas Gerais. Por 
seus valorosos serviços, 
a cidade reconhecida, 
concedeu-lhe a láuria de 
“Cidadão Honorário” da 
Cidade de Cambuquira a 
24 de abril de 1979.

Casou-se a seis de 
janeiro de 1943, com a 
artista plástica Ruth de 
Araújo Lage. O casal teve 
cinco filhos: José Ro-
berto, Engenheiro Civil; 
Vera Maria, Bibliotecária 
e Fonoaudióloga; Paulo, 
Engenheiro Civil; Márcio, 
Diplomata e Helena Maria, 
Administradora.

Em julho de 1943, o 
Dr. Rafhael Cirigliano dei-
xou a Prefeitura de São 
Lourenço e foi então que 
o Dr. José Ribeiro Lage 
chegou, nomeado para 
substituí-lo. Seu governo 
durou três anos e meio. 
Ao iniciar suas atividades 
preocupou-se com a plan-
ta cadastral da cidade; 
elaborou o plano de urba-

nismo; iniciou o aterro das 
partes baixas e alagadas 
no centro da cidade; calçou 
ruas e ampliou a rede de 
esgoto. 

Naquela época a cidade 
tinha um péssimo serviço 
de distribuição de água 
potável no centro e nos 
bairros. As águas eram 
bombeadas diretamente 
do Rio Verde, perto do 
campo do Esporte Clube 
São Lourenço, para as resi-
dências. Providenciou nova 
captação no Rio Verde, 
com bacia de decantação 
e tratamento. Construiu 
novo reservatório, mudan-
do assim todo o sistema de 
distribuição da água.

O engenheiro Dr. Sil-
viano Azevedo Cansado, 
projetou e supervisionou 
todo o trabalho, deixando 
margens para ampliações 
futuras prevendo o pro-
gresso da cidade. O nome 
do Dr. José Ribeiro Lage 
ficou gravado na Estação 
de Tratamento.

Dr. José Ribeiro Lage, 
homem de prestígio junto 
ao governo conseguiu que 
a Prefeitura de São Lou-
renço recebesse verbas 
estaduais. Foi um Prefei-
to compromissado com a 
cultura. Criou três escolas 
municipais: Escola Rural 
Delfim Moreira localizada 
na fazenda do Sr. Alberico 
Azevedo. Esta escola fun-
cionou até 1954 quando 
a fazenda foi vendida e a 
família mudou-se para Sa-
baúna, no interior de São 
Paulo. Uma escola na Vila 
Carneiro em terreno doado 
pelo Sr. Cornélio Carneiro 
Pereira e outra na antiga 
Avenida Yeddo Fiuza.

Pelo decreto N.º60 es-
tabeleceu condições para 
a implantação do Serviço 
Funerário.F ez parte do 
corpo clínico do Hospital e 
também atendia em consul-
tório no Parque das Águas. 
Foi fundador e Presidente 
Honorário do PSD local 
e mais tarde candidato a 
Deputado Estadual pelo 
mesmo partido.

São Lourenço retribuiu 
em votos o seu carinho 
pela cidade; deu-lhe mais 
de oitocentos votos quando 
o número de eleitores do 
município era de apenas 
mil e duzentos.

No Rio de Janeiro dedi-
cou-se somente à medici-

na. Em destaque alguns 
cursos que fez: Tubercu-
lose, Tisiologia Infantil, 
Cardiologia Clínica, Ele-
trocardiografia Clínica, 
Pneumopatias, em todos 
aprovado com notas ex-
celentes.

Em abril de 1948 foi 
nomeado médico da Pre-
feitura do Rio de Janeiro, 
por concurso. Em março 
de 1950 foi nomeado mé-
dico do Banco do Brasil, 
onde entre outros cargos 
de destaque, ocupou o de 
Presidente do Centro de 
Estudos Médicos. Apo-
sentou-se como médico 
do Banco do Brasil a 29 de 
agosto de 1986. É mem-
bro da Academia Mineira 
de Medicina, empossado 
a 30 de novembro de 
1988.

Em março de 1964, foi 
convidado a vir a São Lou-
renço receber o Título de 
“Cidadão Honorário”, pro-
posto pelo Vereador Dr. 
Abel Goulart Ferreira, em 
solenidade marcada para 
o dia primeiro de abril, 
data esta comemorativa 
da Emancipação Político-
Administrativa da cidade. 
Muito comovido aceitou 
e marcou viagem para o 
final do mês em curso. O 
movimento de 31 de mar-
ço de 1964 revolucionou 
a vida do país e a viagem 
não aconteceu. Dr. José 
Ribeiro Lage não recebeu 
o tão sonhado título! 

A 11 de fevereiro de 
2006, Dr. José Ribeiro 
Lage comemorou, em 
São Lourenço, 90 anos 
de uma feliz existência, 
ao lado de filhos, noras, 
genros, netos e demais 
parentes. 

Passados 42 anos, a 
cidade entregou-lhe em 
solenidade no salão no-
bre do Hotel Guanabara 
o tão esperado título de 
“Cidadão Honorário de 
São Lourenço”.

O Dr. José Ribeiro 
Lage todos os anos pas-
sa alguns dias em São 
Lourenço, admirando as 
verdes colinas, passean-
do pelo parque, revendo 
os velhos amigos, sem-
pre acompanhado de sua 
simpática esposa Ruth. É 
bom encontrá-lo e sentir 
que ele não esqueceu São 
Lourenço, porque a cidade 
também não o esqueceu.

Dr. José Ribeiro Lage

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Mapeamento do parque 
cafeeiro de Minas Gerais será 
apresentado na Expocafé 2018

Levantamento traz informações precisas sobre o tamanho e a 
distribuição geográfica da produção de café no estado

Está chegando mais uma 
edição da Expocafé, evento 
que acontece todo ano em 
Três Pontas, no Território Sul 
de Minas Gerais, e é promovi-
do pela Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig). Mais uma vez a 
Emater-MG participa da feira, 
entre 16 e 18 de maio, com 
diversas atividades e apresen-
tações de novas tecnologias. 
Nesta edição, um dos des-
taques será a apresentação 
do mapeamento do parque 
cafeeiro de Minas Gerais, con-
cluído este ano pelo Governo 
Estadual.

O mapeamento dos cafe-
zais de Minas Gerais come-
çou em 2016 e terminou em 
março de 2018. Primeiro foi 
feito o levantamento da área 
plantada em 451 municípios 
produtores de café com o uso 
de imagens de satélite. Em 
seguida houve a validação 
desses dados em campo, 
trabalho realizado pelos ex-
tensionistas da Emater-MG.

O mapeamento obteve 
informações precisas sobre 
o tamanho e a distribuição 
geográfica da produção de 
café no estado. A disponibi-
lização desses dados será 
por meio do Geoportal do 
Café.  A plataforma reuni-
rá dados socioeconômi-
cos para subsidiar políticas 
públicas e investimentos 
privados de toda a cadeia 
produtiva do setor.

 A ação é do Governo 
de Minas Gerais, por meio 
da Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), Empresa de As-
sistência Técnica de Minas 
Gerais (Emater-MG), Em-
presa de Pesquisa Agro-
pecuária de Minas Gerais 
(Epamig) e Fundação João 
Pinheiro. Conta ainda com 
a parceria da Companhia 
Nacional de Abastecimen-
to e Embrapa.

 Para o coordenador 
estadual de Planejamento 
e Gestão da Emater-MG, 
Edson Logato, a informação 

precisa sobre os aspectos 
quantitativos e qualitativos 
da cafeicultura mineira é 
algo estratégico para uma 
efetiva gestão da atividade.

“A disponibilização de 
informações favorece a pro-
fissionalização da atividade, 
o conhecimento da expansão 
de plantio, a localização e 
os movimentos de migração 
desses plantios e outras 
informações fundamentais. 
Com o aperfeiçoamento da 
metodologia de mapeamen-
to e agregação de outras 
informações como a recor-
rência de doenças e pragas, 
eventos climáticos, será cada 
vez mais possível obter in-
formações qualificadas para 
aprimoramento da gestão do 
setor cafeeiro”, diz.

Workshop nesta
quarta-feira

O valor total do projeto é 
de R$ 6 milhões, sendo R$ 
4 milhões da Codemig e R$ 
2 milhões de contrapartida 
da Emater e Epamig. Os re-
cursos foram investidos em 
softwares, veículos, drones 
e tablets utilizados em todas 
as fases do trabalho.

Para a apresentação 
do mapeamento do parque 
cafeeiro mineiro, será reali-
zado um workshop na Tenda 
de Eventos da Expocafé, no 

dia 16, a partir das 14h. 
 Emater-MG na Expocafé

A Expocafé 2018 tam-
bém será uma oportunidade 
para conhecer o Certifica 
Minas Café. O programa 
estadual prepara o produtor 
para atender às exigências 
do mercado internacional, 
seguindo padrões de sus-
tentabilidade e melhorando 
a gestão de sua proprieda-
de. Atualmente, 1.231 pro-
priedades são certificadas.

O programa é do Gover-
no de Minas Gerais, sendo 
coordenado pela Seapa. 
A Emater-MG orienta os 
cafeicultores na adequação 
de suas propriedades, o que 
incluem desde a legislação 
trabalhista até a preservação 
ambiental. As auditorias são 
feitas anualmente pelo IMA.

“Será um espaço ex-
clusivo do Certifica Minas 
Café, onde os cafeicultores 
poderão conhecer o progra-
ma, trocar experiências com 
cafeicultores participantes do 
programa e ainda degustar 
os deliciosos cafés certifica-
dos”, diz o gerente regional 
da Emater-MG em Alfenas, 
Rogério da Silva Araújo.

Os visitantes também 
terão informações sobre o 
Concurso Estadual de Qua-
lidade dos Cafés de Minas 

Gerais. Serão distribuídos 
materiais institucionais e 
haverá a degustação dos 
cafés vencedores da disputa 
no ano passado.

O concurso é uma ferra-
menta para incentivar a melho-
ria contínua dos cafés mineiros, 
principalmente da agricultura 
familiar. O foco é a educação, 
por meio da assistência técnica 
e extensão rural, integrando 
setores como ensino, pesquisa, 
extensão e iniciativa privada. A 
final da competição será em 
novembro.

O público ainda poderá 
saber mais sobre o Certifica 
Minas Frutas, que propõe e 
prevê orientações técnicas 
voltadas às boas práticas de 
produção, gestão da ativida-
de, responsabilidade social 
e ambiental. A iniciativa é do 
Governo de Minas Gerais 
por meio da Seapa, Emater-
MG) e o Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA).

Os visitantes terão aces-
so ainda, a informações 
sobre a pecuária leiteira, o 
manejo do café com bra-
quiária, agroecologia e a 
demonstração de uma fossa 
ecológica. As atividades da 
empresa incluem também 
a disponibilização de um 
plantão técnico para atendi-
mento aos cafeicultores.

Varginha é super 
premiada no TPCINE

Evento é considerado o Maior Festival de Cinema do Sul de Minas
Foram 400 filmes ins-

critos na primeira Mostra 
de Cinema de Três Pontas. 
Dos 70 filmes seleciona-
dos, cinco tinham atores,  
produtores ou diretores 
da Cidade de Varginha, 
sendo quatro filmes pre-
miadíssimos. 

Os prêmios foram:
Melhor Montagem de 

Curta Metragem: O Canto 
de Elisa Aleva

Melhor Filme de Curta 
Metragem Juri Popular : O 
Canto de Elisa Aleva

Melhor Fotografia Cur-
ta Metragem: Por Agora 
se vira meu bem – Elisa 
Aleva 

Melhor Fotografia Mé-
dia Metragem: Imerso em 
Teu Regaço – Lucas Mar-
ques

Melhor Média Metra-
gem Juri Popular: Imerso 
em Teu Regaço – Lucas 
Marques. 

Melhor Filme Longa 
Metragem Juri Popular: Ja-
nelas – Lucas Marques. 

Melhor Atriz Coadju-
vante: Vitoria Raciane – 
Janelas

Melhor Atriz de Longa 
Metragem: Marina Azze – 
Janelas

Melhor Direção de Mé-
dia Metragem: Lucas Mar-
ques - Janelas. 

Melhor Fotografia de 
Média Metragem: Janelas 
– Lucas Marques.

 Além dos prêmios al-

Fotos: Pablo Rosa

cançados, os filmes rece-
beram várias indicações 
pelo Juri Oficial do TP-
CINE.

Indicação para Melhor 
Filme Curta Metragem 

Juri Oficial (O Canto).
Indicação de Melhor 

Direção (Lucas Marques - 
Imerso em teu Regaço).

Indicação de Melhor 
Trilha Sonora (Janelas).

Indicação de Melhor 
Ator (Leo Andrade - Ja-
nelas).

Varginha destacou  
sua presença premiadís-
sima no Festival.

Lucas Marques, Alice Faria, Marina Azze, Elisa Aleva e Zé Pedro Baroni

Lucas Marques, Vitoria Raciane, Elisa Aleva e Marina Azze



Pág 4 :: Correio do Papagaio Quarta-feira,  16 de maio de 2018
Regionais

acesse notícias da região em www.correiodopapagaio.com.br

32ª Edição do Festival da 
Canção em Itanhandu

As inscrições estão abertas,e vão até o dia de 21 de junho
O evento já tem data para 

acontecer, será nos dias 20 e 
21 de julho de 2018.  As inscri-
ções estão abertas e vão até 
o dia de 21 de junho.

O resultado das 28 mú-
sicas classificadas para se 
apresentarem nas 2 eliminató-
rias sairá no dia 26/06/2018.

E temos novidades para 
edição:

 Aumentamos o valor da 
premiação para o 1º, 2º e 3º 
colocados, além de premiar-
mos o 4º e 5º colocados. Ainda 
teremos o prêmio pré-seleção 
para as músicas classificadas, 
que ainda não é o suficiente 
para custear as despesa, mas 
uma ajuda, totalizando um 
valor de premiação de apro-
ximadamente R$ 27.300,00, 
custeados com recursos do 
Fundo Municipal de Cultura 
de Itanhandu, aprovados pelo 
COMPAC, conforme abaixo:

9.2. Os prêmios para os ven-
cedores serão os seguintes:

9.2.1.Prêmio de Pré-Se-
leção: a ser concedido, com 
a finalidade de auxiliar nas 
despesas de transporte, ali-
mentação e hospedagem, 
ao participante em âmbito 

geral,selecionado na fase de 
preliminar,exceto aos resi-
dentes em Itanhandu – MG, e 
aos residentes a até 50 km de 
distância do Município de Ita-
nhandu, da seguinte forma:

a) De 50 a 299 km do Mu-
nicípio de Itanhandu: Prêmio 
de R$250,00

b) De 300 a 499 Km do Mu-
nicípio de Itanhandu: Prêmio 
de R$300,00

c) Acima de 500 Km do Mu-
nicípio de Itanhandu: Prêmio 
de R$400,00

9.2.2. Prêmio para o 1º LU-
GAR: Troféu Maurício França 

Mendes + R$ 6.000,00
9.2.3. Prêmio para o 2º LU-

GAR: Troféu + R$ 3.300,00
9.2.4. Prêmio para o 3º LU-

GAR: Troféu+ R$ 1.800,00
9.2.5. Prêmio para o 4º LU-

GAR: Troféu + R$ 1.200,00
9.2.6. Prêmio para o 5º LU-

GAR: Troféu + R$ 1.000,00
9.2.7. Prêmio para a Me-

lhor Música de Itanhandu: 
Troféu + R$ 1.200,00

9.2.8. Prêmio para o Me-
lhor Intérprete Masculino: 
Troféu Armando Cunha + R$ 
600,00

9.2.9. Prêmio para o Me-

lhor Intérprete Feminino: Tro-
féu Ceumar Coelho + R$ 
600,00

9.2.10. Prêmio para a 
Melhor Letra: Troféu + R$ 
600,00

9.2.11. Prêmio para a Mú-
sica Mais Comunicativa: Tro-
féu. + R$ 600,00

9.2.12. Prêmio para Melhor 
Arranjo: Troféu. + R$ 600,00

9.2.13. Prêmio para a Re-
velação: Troféu + R$ 600,00

Para maiores informa-
ções procurar a SETUR de 
Itanhandu

Por Rafael Ferreira

No dia 26/04, 9 proprieda-
des foram doadas ao Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), 
aumentando em mais de 400 
hectares a área regularizada 
do Parque Nacional do Itatiaia 
(RJ). As doações resultaram 
de processos de compensação 
dereserva legal (CRL). Desde 
2009, quando foi retomado o 
processo de regularização fun-
diária da unidade de conserva-
ção, o total de área incorporada 
chega a quase 1.500 hectares, 
ampliando para 53,5% a sua 
área pública.

Segundo a Procuradora do 
Ministério Público Federal em 
Resende/RJ, Izabella Marinho 
Brant, “a consolidação territo-
rial de uma unidade de con-
servação é fundamental para 
que ela cumpra efetivamente 
seu papel”. O tema já é objeto 
de um acordo celebrado com o 
ICMBio, no qual este assumiu 
o compromisso de prosseguir 
com a regularização, adqui-
rindo e desapropriando os 
imóveis de particulares que 

Parque Nacional de 
Itatiaia cresce em mais 

400 hectares

integram o território da unidade 
de conservação.

Nas palavras do chefe do 
Parque, Gustavo Wanderley 
Tomazhinski: “E somente com 
a posse e o domínio sobre todo 
o seu território é possível asse-
gurar de forma integral, não só 

a preservação das paisagens 
exuberantes que existem no 
Itatiaia, mas também de per-
mitir que as pessoas usufruam 
deste espaço e assumam 
como cidadãos a responsabi-
lidade pela sua conservação. 
Portanto, o avanço do proces-

so de regularização fundiária é 
um motivo de comemoração e 
espero que seja um estímulo 
para que este processo pros-
siga, por que ainda tem muito 
trabalho pela frente.”

 *Com informações da Co-
municação ICMBio

Pico das Agulhas Negras

Foto: Rafael Ferreira
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No dia 09 de Maio de 
2018 aconteceu na Secretaria 
Municipal de Educação o Se-
minário de Educação para o 
trânsito do Projeto “FETRAN”, 
que envolveu os alunos dos 5º 
anos das escolas participan-
tes. O objetivo dessa ação 
foi discutir os principais pro-
blemas do trânsito de nossa 
cidade, correlacionando-os às 
condutas corretas tanto de pe-
destres quanto de condutores 
de veículos.

Também estiveram pre-
sentes no evento Pedagogos 
e Professores, Agentes da 
Polícia Rodoviária Federal, o 
Vice-Prefeito Luiz Henrique, 
Sr. Oswaldo da APAE.

Projeto Fetran em Caxambu

Dentre as muitas dis-
cussões, os alunos expuse-
ram os resultados de suas 
pesquisas e observações 

e apontaram problemas e 
possíveis soluções para 
a melhoria do trânsito de 
nossa cidade.

No começo do mês 
aconteceu o Primeiro En-
contro do Trecho Papa-
gaio da Transmantiqueira 
em Aiuruoca, na sede do 
Inst i tu to  S int rop ia ,  no 
Vale dos Garcias. 

Estiveram presentes 
neste encontro a governan-
ça local e membros da co-
ordenação geral do projeto 
e colaboradores. 

O Movimento Tri lha 
Transmantiqueira é um 
agrupamento de montanhis-
tas e trilheiros voluntários e 
de servidores de Unidades 
de Conservação que, em 
reunião no Parque Nacional 

Vem aí 1° Trilhão MTB 
Elimination em Baependi

Primeiro encontro do Projeto 
Transmantiqueira em Aiuruoca

Com a presença de Brou Bruto, palestrante motivacional

Atleta de Muay thai de 
Cruzília vence a super luta

Curso de Turismo Rural 
em Aiuruoca

Cidade tem um novo campeão, é o esporte melhorando vidas 

O curso foi voltado para o empreendedorismo na atividade de alimentação

O Atleta de Cruzília, Luis 
Henrique da Silva, o popular 
Alegria, venceu uma super-
luta de Muay thai no evento 
“Copa Michael Siqueira” 
que aconteceu na cidade 
de Campanha, derrotando 
o atleta Renan Ferreira da 
cidade de Ubatuba, na ca-
tegoria até 74 kg, conquis-
tando assim seu primeiro 
cinturão da categoria.

 Alegria é treinado pelo  
Treinador Alexandre Amaro  
no centro de treinamento 
CTM Andrade & Amaro 
Team em Cruzília, onde o 
Treinador Alexandre é filiado 
à Chakurikii, representante 
do  Mestre Carlos Silva de 
Juiz de Fora, presidente da 
Chakuriki no Brasil.

Assim como a maioria 
dos Jovens Brasileiros, 
Alegria enfrenta muita 
dificuldade para construir 
sua carreira, sobretudo 
no esporte. Mas ele não 
desisti, continua treinando 
acreditando que o esporte 
melhora a vida das pesso-
as. Alegria também auxilia 
o Treinador Alexandre 
com as aulas de Muaythai 

A Prefeitura de Aiuruo-
ca celebrou na sexta feira 
passada, dia 11 de maio, o 
encerramento de mais um 
curso sobre Turismo Rural 
voltado para o empreen-
dedorismo na atividade de 
alimentação.

O curso ministrado pelo 
SENAR Minas em parceria 
com o Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Baependi 
reuniu 10 participantes entre 
empreendedores novos e 
consolidados no ramo. O 
curso abrangeu temas como 
estratégias de produção, 
venda e consumo, formas de 
empreender no meio rural, 
comidas típicas e produtos 
da estação, politicas públi-
cas sobre o turismo além de 
visitas técnicas em alguns 
espaços de alimentação na 
zona urbana e rural.

Este curso foi o encer-
ramento de uma série de 
quatro cursos de Turismo 
Rural, aplicados no primeiro 
semestre de 2018, destina-
dos aos guias, condutores, 
artesãos e empreendedores 
do espaço rural tanto de 
hospedagem como de ali-
mentação.

No término desta capaci-
tação, ficou ainda mais clara 
a importância de se promo-
ver a identidade cultural por 
meio da gastronomia, de 
estimular a parceria entre 

Parabéns ao novo campeão de Cruzília, que venham 
novas conquistas

Fotos:  Arquivo Pessoal do Atleta

Fotos:  Arquivo Pessoal do Atleta

para crianças assistidas 
pelo Instituto CTM Andra-
de e Amaro Team de artes 
marciais.

Jovem obstinado que 
faz do esporte um meio de 
construir uma vida digna, 
apesar de toda dificuldade.  

A próxima luta do Ale-
gria será dia 20/05/2018 
contra o Atleta Herick Mar-
tins da cidade de Três 
Pontas, no evento S C 
Fight em São Lourenço, 
Minas Gerais.

produtores e empreende-
dores, de fomentar o traba-
lho em rede e, sobretudo 
de valorizar os produtos e 
subprodutos da agricultura 
familiar em nossa região.

A prefeitura de Aiuruoca 
também agradece a parce-
ria dos empreendimentos 
Rancho Papagaio, Arma-
zém Macieira, Restaurante 
Tia Iraci, Restaurante e 
lanchonete Pai e Filhos, 
Coletivo Terra Preta, Sítio 
Pé da Pedra, Armazém da 
Terra, Cyber Café Moonlit 
e Pizzaria Dona Azeitona, 
por terem enriquecido os 
debates durante o curso 
demonstrando suas experi-

Alegria à direita e o Treinador Alexandre Amaro com o 
cinturão conquistado em Campanha

Alegria e seus treinadores no Centro de Treinamento 
Andrade e Amaro

Palestras e atividades

Atividades na horta

Participantes do curso

Degustação gastronômica

Alegria venceu a superluta de Muay thai na Copa Michael Siqueira em Campanha-MG 

Durante o evento, aconte-
cerá a palestra “Motivação e 
Superação sem Fingimento”, 
que é uma das atrações mais 
esperadas. A entrada é gratui-
ta para quem se inscrever no 
Trilhão, e está marcado para 
o dia 09 de junho (Sábado), 
às 20h00m na Igreja CEO em 
Baependi (MG).
THIAGO DREWS ELIAS - 
“BROU BRUTO DREWS”

Brou Bruto é um pa-
lestrante motivacional, ci-
clista, pai, empresário e 
incentiva diariamente mais 
de 80 mil pessoas pela sua 
Fanpage. Se você quer 
saber como Thiago Drews 

Elias, mais conhecido como 
‘Brou Bruto Drews’ faz tudo 
isso, não deixe de ir ao 1º 
Trilhão MTB Elimination de 
Baependi. Muito famoso no 
meio do ciclismo e corridas 
Cross Country, é organiza-
dor de provas pela Brou 
Aventuras, atleta de corrida 
de montanha e Mountain 
Bike, professor de Educa-
ção física, pós graduado 
em Treinamento Esportivo, 
proprietário da Brou Fit-
ness Academia, personal 
treinner e treinador. Além 
disso é campeão brasileiro 
de corrida de aventuras e 
Hepta campeão da tradicio-

nal prova Iron Biker.

PROGRAMAÇÃO
09/06 - Entrega dos Kits 

- apartir das 19:00 hrs
09/06 - Palestra Motiva-

cional - às 20:00 hrs
 10/06 - Cáfe da manhã 

do Evento - das 06:30 às 
08:00 hrs

10/06 - Entrega dos Kits 
e Sorteio de Brindes – das 
08:00 à 09:00 hrs

10/06 - 1º TRILHÃO 
“MTB ELIMINATION” Com 
BROU BRUTO – 09:00 hrs

Maiores informações: 35 
9 8810-3731 ou contato@
mundialtrilha.com.br

ências de trabalho.
A parceria entre o SE-

NAR Minas, o Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de 
Baependi e a Prefeitura de 

Aiuruoca vislumbra cada 
vez mais capacitações vol-
tadas à promoção social e 
geração de renda no campo, 
em nosso município.

do Itatiaia em 26/10/2017, 
resolveram “botar no chão” 
uma nova trilha de longo 
curso, através do conjunto 

de montanhas conhecido 
por Mantiqueira (A Serra que 
Chora). Percurso que englo-
ba a cidade de Aiuruoca.

Maio vem chegando, 
carregando o outono com 
suas tardes envoltas em 
névoas, o friozinho. As no-
venas em louvor de Maria, 
as coroações.

Então… as lembran-
ças dela, ensaiando as 
meninas para o louvor da 
Mãe de Jesus. E nossos 
pensamentos voltam ao 
passado: Santinha sempre 
na igreja, como Santa Inês, 
Santa Teresinha…então nos 
lembramos do título de um 
texto seu: “Última página, 
um louvor à Virgem”. Foi 
esse o titulo da redação 
com que fechara o curso do 
Magistério, naquele distante 
dezembro.

Antes, porém, outros 
dias da infância: naquele 
cair de tarde, abria-se o 
mês de agosto, trazendo 
o 2° semestre do ano de 
1941; abriam-se os portões 
do Santa Edwiges, para 
receber as alunas veteranas 
e as novatas; abria-se ainda 
a floração do manacá, ao pé 
da escada, num festival de 
cores e aromas.

Foi quando a menina 
da roça chegava também; 

assustada como rolinha no 
alçapão, a novata não sabia 
onde pôr os olhos, as mãos 
e a bagagem. Foi apresenta-
da às outras e a freira trouxe 
uma e disse: “Esta, talvez 
seja sua colega de classe. 
Pode acompanhá-la”.

E assim começava seu 
caminho naquele mundo 
novo -Santinha e sua som-
bra – nas filas do refeitó-
rio, nas orações da noite, 
no chá, no dormitório. As 
camas, próximas. No dia 
seguinte e nos demais, nas 
carteiras de dois lugares… 
nas missas, nos exercícios 
da tarde, nos jogos do re-
creio, nas aulas de música… 
“Não quer violino? – Vamos 
lá”. Flauta e violino – as 
duas. Os olhos verdes e 
altivos da irmã Anselma: 
“Ou presta mais atenção 
ou termina aí!” Bem, no fim 
do ano, eram 5 Violinos e 
as flautas na homenagem 
aos pais.

Depois… os anos dispa-
rando. O crescimento, a dis-
persão. Entre vitórias e der-
rotas, chega o reencontro, 
no magistério. A profissão 
que escolhera e tanto amou. 

Tanta beleza, tantas flores e 
também espinhos.

Mas os laços tecidos 
nos bancos escolares fica-
ram cada vez mais fortes.

Apesar do tempo im-
placável, com os acom-
panhamentos de tantos 
dissabores, ainda horas bo-
nitas, com tantos sonhos. A 
Paróquia de Nossa Senhora 
da Conceição comemorava 
os 300 anos de criação. 
Ela sonhava com a festa. A 
padroeira. A imagem refor-
mada, talhada há 300 anos, 
voltaria ao trono.

Os sinos tocando, a ban-
da, as flores. O nosso páro-
co, Marco Antônio Iabrudi 
Filho, seu irmão de alma e 
coração, à frente do cortejo. 
E a festa aconteceu: beleza 
única. Nos umbrais, flores 
para a entrada. Bimbalhar 
de sinos, música.

Santinha… esta é a fes-
ta, os anjos vêm cantar. Dia 
8 de dezembro começa o 
ano do tricentenário.

Santinha, sua última pá-
gina – Um louvor à Virgem 
– foi escrita, em letras de 
ouro, num lugar chamado 
ETERNIDADE.

Ecos de Versos
Por Maria Rosa

Santinha Arantes
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5º encontro de motos em Aiuruoca
Nos dias 4, 5 e 6 de maio, 

a pacata e turística cidade 
de Aiuruoca,  recebeu  o 5º 
Encontro de Motos e o 9º 
Aniversário do Moto Clube 
Mestres do Asfalto, de Juiz de 
Fora, que reuniu  mais de 200 
Moto Clubes da região.

Regado a muito Rock’n 
roll, motos irreverentes e 
cheias de estilo, a Praça Mon-
senhor Nagel foi o ponto de 
concentração dos amantes da 
vida em duas rodas. As ban-
das Le Cambada Rock, Se-
nhores Lokos, Custom Souls, 
Coyotes, Titânica e Dj Fábio 
Lacerda marcaram presença 
durante os três dias de evento 
e deram o tom da festa.

Os Moto Clubes presentes 
vieram de cidades da região, 
e dos estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro, mostrando 
que novas e velhas amizades 
são formadas nesse estilo de 
vida, que é passado de gera-
ção em geração, com motos 
originais, customizadas ou 
clássicas.

Segundo a organização 
do evento, o número de mo-
tociclistas vem aumentando 
a cada edição, esse ano a ci-
dade recebeu cerca de 3.000 
pessoas. O que abrilhantou 
ainda mais o aniversário do 
já então tradicional Moto clube 
Mestres do Asfalto, que conta 
com 20 integrantes, que esco-
lheram a cidade pela parceria 
que a Prefeitura Municipal tem 
com os organizadores.

 “O nosso moto clube co-
memora no dia 1º de maio 
seu aniversário. Trouxemos 
o evento para Aiuruoca no pri-
meiro final de semana do mês. 
O evento está ganhando o 
cenário nacional mesmo con-
correndo com outros eventos 
de peso”, cita Thiago Andrade, 
representante do Moto Clube 
e um dos organizadores.

Ele destaca também os 
benefícios para o município. 
“O evento movimenta a ci-
dade e é muito gratificante 
pra gente fazer parte disso. 
Agradecemos a Prefeitura de 
Aiuruoca pela parceria, pelo 
investimento feito e o carinho 
que eles têm pelo evento. 
Sem essa parceria não seria 
possível a realização do mes-
mo”, revela.

“O que esperamos é que 
o evento cresça ainda mais, 
e pelo que percebemos esse 
desejo tem tudo para se reali-
zar. Já temos a perspectiva de 
comemorar o 10º aniversário 
do Moto Clube Mestres do 
Asfalto em Aiuruoca, se Deus 
quiser”, informa o presidente.

O contentamento com o 
evento se estendeu a to-
dos, tanto dos motociclistas, 
quanto dos Aiuruocanos e 
visitantes, que aproveitaram 
todos os momentos da festa. 
O 5° Encontro de Motos e o 
9° Aniversário do MC Mestres 
do Asfalto foi uma junção per-
feita, que com muito entrosa-
mento proporcionou a todos 
momentos inesquecíveis.

Evento também foi a comemoração do 9º Aniversário do MC Mestres do Asfalto 

Ao centro, Thiago (pres. Mestres do Asfalto) João, Chris e Júlia 

Integrantes do Motoclube Mestres do Asfalto

Barracas instaladas no poliesportivo

Motos estacionadas na Praça Monsenhor Nagel

Shows com a banda Le Cambada Rock

114 kg de alimentos arrecadados para Apae e Azilo

Show com a banda os Coiotes

Show com a banda Le Cambada Rock

Motos estacionadas no pátio da escola

Estacionamento

Estacionamento e acampamento

Shows com a banda Le Cambada Rock

Motociclistas curtindo os shows
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Consenso e conflito na Serra do Papagaio
Por Mariana Junqueira

Quarta parte

A realidade sociocultural da 
região é estabelecida a partir de 
grande mestiçagem, composta 
pela população indígena, pelo 
negro, pelo paulista sertanista 
e pelo europeu, que afluíram 
para a região atrás de ouro. Em 
uma realidade ímpar, houve a 
configuração desse camponês 
do sul de Minas, que se parece 
muito, até hoje, com aqueles 
registros deixados por viajantes, 
mas que também está sujeito a 
transformações, influências e a 
novas práticas sociais. 

Essa variante adaptativa teve 
lugar em toda a região do centro-
sul, alguns municípios apenas 
após o surto minerador outros, 
a exemplo dos municípios do 
entorno do Parque Estadual da 
Serra do Papagaio, antes. Assim, 
toda a região se inseriu em uma 
economia estagnada, na qual as 
formas adaptativas arcaicas dos 
paulistas de antes voltam a ser a 
alternativa de subsistência, numa 
variante da cultura brasileira rús-
tica. Falando agora o português 
(em substituição à outrora difun-
dida Língua Geral, chamada de 
“nhengatu”), transformando-se 
na grande área cultural caipira. 
Que abrangia as Capitanias 
de Minas, São Paulo, Goiás e, 
também, do Mato Grosso.

Dessa forma, a cultura cai-
pira esteve vinculada a típicas 
formas de sociabilidade e sub-
sistência, com a manutenção 
de um modo de vida baseado 
na coesão dos bairros, em um 
sistema de cooperação vicinal e 
solidariedade.  Um exemplo de 
instituição solidária que assume 
grande importância no auxílio 
mútuo e no trabalho coletivo é 
o mutirão. Este institucionaliza 
o auxílio mútuo e as relações 
vicinais, por meio da reunião 
de moradores do bairro para a 
execução de tarefas árduas que 
não são possíveis apenas com 
o apoio do grupo familiar. Há, 
portanto, o caráter sociocultural 
desses eventos. Além de uma 
forma de associação para o 
trabalho, o mutirão se estabe-
lece como um dos elementos 
importantes da constituição da 
sociabilidade e da vida social. 
Um outro aspecto relevante são 
as atividades lúdico-religiosas, 
no culto a algum santo, como 
festas, leilões, missas, novenas 
e rezas caseiras e bailes. É gran-
de a importância do mutirão e da 
festa como elemento mobilizador 
para a unidade do bairro.

Para aproximar os habitantes 
do entorno do parque e do sul de 
Minas como comunidade caipira, 
lancei mão de algumas analo-
gias que revelaram semelhança 
conceitual, entre elas está a exis-
tência do mutirão. Antigamente, 
juntavam-se até cinquenta ho-
mens para o trabalho, mas, com 
o êxodo rural, hoje, aglutinam-se 
grupos de dez, no máximo vinte 
companheiros. Costumam reali-
zar o trabalho na lua minguante, 
quando as mulheres da casa 
preparam o alimento, sempre 
oferecendo algum tipo de carne, 
frango ou porco, acompanhados 
por arroz, feijão, farinha e, tam-
bém a pinga consumida no final 
do dia. Essa prática antiga de 
solidariedade contribui para a 
coesão social e a reprodução do 
modo de vida.

A arquitetura das casas e a 
culinária são semelhantes. As 
casas têm formato quadrado, 
varanda, sala, cozinha, quarto 
e, algumas, banheiro.  Além da 
simplicidade nas mobílias da 
casa, a alimentação consiste em 
arroz, feijão, farinha de milho, 
mandioca, banha de porco, algu-
ma carne, café, bolinhos, broas 
e quitandas.

As festas também constituem 
um marco sociocultural; entre 
elas está a tradicional festa dos 
Santos Reis. Com comida e 
bebida oferecidas pelo dono da 
casa, há música e decoração ca-
racterísticas, como bandeirolas 
de festa junina, estandartes com 

Foto: Pousada Canto das Bromélias

A população rural da região: comunidade tradicional caipira 

a imagem do santo festejado. O 
grupo musical sempre tem can-
tadores, violeiros e percussionis-
tas, além de muita animação e 
devoção. São também comuns 
as novenas e rezas, que acon-
tecem nas capelas e casas dos 
moradores. 

As representações, símbolos 
e mitos dessas populações vão 
caracterizar sua relação com 
o meio natural. A construção 
de representações mentais e 
dos conhecimentos empíricos 
acumulados por gerações vão 
marcar os sistemas tradicio-
nais e os distinguir do modelo 
capitalista globalizado. Alguns 
elementos que as caracterizam 
são as relações simbióticas com 
a natureza e seu conhecimento 
profundo a respeito dela. É mar-
cado pela noção da importância 
do território onde seu grupo se 
reproduz econômica e social-
mente por várias gerações e 
pela manutenção das atividades 
de subsistência, com reduzida 
acumulação de capital. Muito 
relevante é a unidade familiar, 
doméstica e de parentesco, tan-
to para o desenvolvimento das 
atividades econômicas, como 
sociais e culturais, influenciada 
por grande simbologia, mitos e 
rituais, tais como a pesca, a caça 
e as atividades extrativas.  

Essas sociedades come-
çaram a ser definidas como 
tradicionais. Algumas delas são 
as caipiras, caiçaras, caboclas, 
sertanejas, quilombolas, ribeiri-
nhas, extrativistas e indígenas, 
cuja identidade cultural difere 
das não tradicionais e insere-se 
no contexto das reivindicações 
do Estado, na luta pelo direito 
territorial e cultural. Dentre as 
populações não tradicionais, 
classificam-se os fazendeiros, 
veranistas, comerciantes, ser-
vidores públicos, empresários e 
empregados.

É claro que essa definição 
tem suas limitações, uma vez 
que todas as culturas possuem 
tradições próprias e qualquer 
tipologia baseada no conjunto 
de traços culturais tende a apre-
sentar certa rigidez, dificultando, 
em última análise, a percepção 
dessas sociedades e culturas 
como fluxos dinâmicos e em 
transformação.

Esse é o caso da comuni-
dade caipira, que tem passado 
por inúmeras transformações 
ao longo do tempo. Um exem-
plo relevante a ser observado 
é o sistema agrícola de coivara 
(queimadas de áreas restritas 
para a agricultura) cuja fertilida-
de se conseguia com as cinzas 
aliado à rotatividade dos terre-
nos, possibilitando o pousio e a 
recomposição das terras. Assim, 
grandes produções eram obtidas 
com esforço reduzido, possibili-
tando um equilíbrio social de uma 

As montanhas e o céu da Serra do Papagaio a partir da Pousada Canto das Bromélias

economia autossuficiente. Con-
tudo, com o avanço do sistema 
de propriedade, pela densidade 
demográfica e pela agricultura 
comercializada, houve a de-
sarticulação desse sistema, 
demandando novas estratégias. 
Entre elas, está a passagem de 
uma economia autossuficiente, 
nas estruturas do bairro, para o 
âmbito de influência da econo-
mia capitalista, revelando uma 
situação de crise social e cultural 
do sistema.

Nesse contexto, alguns indi-
víduos acabam inserindo-se na 
condição de colono nas fazendas 
de café ou de assalariado rural, a 
serviço da pecuária; ou estabe-
lecem parcerias em áreas mais 
remotas, onde os proprietários 
ainda não haviam se engajado 
na exploração de novos cultivos. 
Com a expansão do meio agrário 
para a economia mais dinâmica, 
ocorre a expulsão do caipira, 
só permitindo a sobrevivência 
desse modo de vida em áreas 
distantes, como é o caso dos 
municípios do entorno do Parque 
Estadual da Serra do Papagaio, 
no sul de Minas Gerais.

Mesmo nessas regiões mais 
distantes, as influências do 
processo de urbanização, o pro-
gresso industrial e a abertura de 
mercados acabaram por trazer 
novas necessidades, criando ou 
intensificando os vínculos com a 
cidade, acarretando a destruição 
de sua completa autonomia, 
uma vez que os liga, mesmo 
que remotamente, à economia 
moderna. Isso implica em uma 
reorganização da vida familiar e 
grupal e do ritmo de trabalho. 

Esse processo de marginali-
zação do caipira de São Paulo, 
que, ao mesmo tempo, almeja 
sua independência, mas não 
possui a posse da terra, acirrou 
sua situação de pobreza, o que 
ajudou a criar um estereótipo, 
para a classe culta, a respeito 

do homem do campo, princi-
palmente na obra de Monteiro 
Lobato, com o personagem 
Jeca Tatu, apresentado de forma 
caricaturada, com característi-
cas de um homem preguiçoso, 
com verminoses, desajeitado e 
bronco, sempre acocorado em 
seus calcanhares, a fumar seu 
cachimbo e a atirar cusparadas 
para o lado. O caipira se consti-
tuiria, assim, como um exemplo 
- para o homem da cidade, et-
nocêntrico, que se diz civilizado 
- da ausência de civilidade, de 
uma população rude e inferior, 
cuja vestimenta rústica, feita 
de tecidos grosseiros; a pouca 
educação; a vida sem conforto 

ou polidez os caracterizasse so-
cioculturalmente, na literatura e 
no imaginário brasileiro. Trata-se 
de uma realidade que revela pre-
conceito e negação da própria 
identidade caipira, até os dias de 
hoje. Em meio a esse cenário, é 
possível depreender por que as 
comunidades caipiras não se 
organizaram politicamente, nem 
se autodeclararam como tal, ao 
menos com a força necessária 
para apresentar sua identidade 
de forma afirmativa. 

Essa imagem negativa é 
refutada por alguns autores com 
menor influência no pensamento 
social, como Cornélio Pires, 
que destaca que os caipiras 

acesse o portal da sua cidade em www.correiodopapagaio.com.br/nomedacidade

são ótimos trabalhadores, e não 
vadios, mas que são assolados 
por crises de desânimo quando 
não trabalham em suas terras e 
são forçados a trabalhar como 
camaradas. Quando estão traba-
lhando em suas terras, segundo 
o autor, vontade não lhes falta. 
Ele destaca que, na realidade, 
são deveras mais inteligentes 
que os camponeses estrangei-
ros, diversificando muito suas 
habilidades. 

O preconceito enseja a mo-
bilidade da comunidade caipira 
e o seu desaparecimento em 
diversas regiões. Ele introduz 
uma desvalorização cultural; os 
que ainda existem não são os 
mesmos de antes, parados no 
tempo, mas transmutados no 
tempo e no espaço, ainda cons-
tituindo uma camada marginal à 
estrutura, engrossando as fileiras 
pela reivindicação camponesa 
da terra no Brasil. 

Apesar de estarem restritos 
em áreas mais remotas da pau-
listânia, os caipiras persistiram a 
todo esse processo de concen-
tração fundiária, avanço agrário 
e da sociedade urbana industrial, 
integrando-se e transformando-se 
sob novas influências capitalistas 
nas regiões mais dinâmicas e, 
também, mantendo caracterís-
ticas da sociabilidade caipira, 
nas áreas mais remotas. Apesar 
de não se declararem como tal, 
conforme mencionado acima, 
podem se enquadrar na nova de-
finição de povos e comunidades 
tradicionais, regulamentada sob 
o Decreto 6.040, de sete de feve-
reiro de 2007. O Decreto institui 
a política nacional de desenvol-
vimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais.

Apesar das limitações da 
caracterização promulgada aci-
ma, ela legitima uma identidade 
diferenciada em um contexto 
sociopolítico, no plano de rela-
ções com o Estado e de políticas 
públicas, de instituições e agên-
cias privadas. Se, por um lado, 
ações dessa natureza procuram 
garantir a manutenção dos tra-
ços culturais; por outro, limitam 
o processo natural de transfor-
mações socioculturais.

O acesso às políticas pú-
blicas se constitui como um 
paradoxo, uma vez que introduz 
elementos transformadores e, 
ao mesmo tempo, imobiliza os 
povos e comunidades caracte-
rizados como tradicionais, en-
quadrados dentro das definições 
da legislação. Tais instrumentos 
podem ser considerados como 
elementos de defesa em face ao 
próprio Estado, às unidades de 
conservação, ao agronegócio e 
às mineradoras. Essas políticas 
foram definidas no âmbito da 
educação, da habitação, da 
saúde e das infraestruturas; 
primeiro para as comunidades 
quilombolas e indígenas, e, 
posteriormente, para as outras 
comunidades tradicionais. 

Na região estudada, a rela-
ção das unidades de conserva-
ção com a população do entorno 
não leva em consideração esse 
vínculo simbólico com a terra. As 
mudanças são impostas, sem 
que suas raízes tradicionais se-
jam valorizadas. Os integrantes 
das comunidades acabam por 
não acessar os direitos institu-
ídos por essa política pública, 
inserindo-se, nos parâmetros do 
Estado, como camponeses com 
conflitos territoriais. 

Enfim, é inegável que o ter-
ritório esteja relacionado com 
a construção das identidades 
das comunidades tradicionais, 
mesmo que ainda não tenham 
se autodeclarado, isso pode 
acontecer caso a comunidade 
queira, e na medida que se or-
ganizem politicamente, podem 
reivindicar o nome que melhor 
os representem. O que poderia 
dar um novo direcionamento 
às políticas de Estado para 
a região, pois, no entorno do 
PESP, ao invés da comunidade 
se deparar com as políticas pú-
blicas de legitimação cultural e 
étnica, conecta-se com políticas 
ambientais de instalação de uni-
dades de conservação.

Morador da zona rural no Sul de Minas

Construções típicas das comunidades rurais

Tradicional festa de Santos Reis

Foto: Mariana Junqueira

Foto: Mariana Junqueira

Foto: Mariana Junqueira
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Toque você também

Instruções: O objetivo do Su-
doku 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 somen-
te uma vez em cada coluna.
Cada número deve aparecer somente 
uma vez em cada quadrante.

Cozinhe você também
PIZZA DE PÃO DE FORMA

Preparo: 40 MIN

Rendimento:
6 porções

 Ingredientes:

•2 tomates
•1 cebola
•4 dentes de alho
•Orégano a gosto
•Sal a gosto
•Azeite
•1 pacote de pão de 
forma
•200 g de presun-
to
•200 g de queijo 
mussarela

 Modo de
 Preparo

1.Refogue o alho 

juntamente com a 
cebola no azeite
2.A seguir, colo-

que o tomate e o 
sal até formar um 
molho cremoso
3.Reserve
4 . C o l o q u e  o s 

pães numa assa-
deira, jogue todo o 
molho em cima dos 
pães e acrescente 
o presunto por cima 
deste molho
5.Cubra com bas-

tante queijo e re-
gue com orégano 
e azeite
6.Coloque a as-

sadeira no forno 
pré-aquecido
7.Assim que o 

queijo derreter es-
tará pronta a pizza

Ria você também
A garota manda 

uma mensagem para 
seu ex-namorado:

– E aí tudo bem 
com você?

O ex responde:
– Não, estou com 

frio, com fome e sem 
dinheiro. Só falta 
você aqui…

– Pra te fazer com-
panhia?

– Não, pra comple-
tar a tragédia!

Chá é mais peri-
goso que cerveja! 
Ontem, tomei umas 
8 cervejas no bar, 
enquanto minha mu-
lher tomou chá em 
casa. Quando che-
guei as 3h da manha, 
eu estava tranquilo, 
sossegado, enquan-
to ela apresentava 
sinais de violência, 
irritação também com 
sintomas de dese-
quilíbrio mental sem 
falar coisa com coisa, 
atirando objetos para 
todo lado, totalmente 
descontrolada. Con-
selho de amigo, nun-
ca beba chá!

O menino pergun-
ta ao pai:

– Pai, eu fui ado-
tado?

O pai responde:
– Foi, mas te de-

vo lveram para  a 
gente!

O leite disse para 
o vinho:

– Eu sou tão doce 
e você é azedo!

O vinho respon-
deu:

– Ah é? Mas minha 
mãe é uma uva e a 
sua é uma vaca! 

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

O sujeito chegou 
naquela cidade e 
ficou sabendo que 
o José queria ven-
der um burr inho. 
Achando o bichinho 
muito simpático, ele 
perguntou: - Qual é 
o nome dele? - Num 
sei, não... - Como 
não sabe? O bicho 
não é seu? E o cai-
pira: - Só qui eu num 
sei qual é o nome 
dele... eu chamo ele 
de Zeca, sô

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

Toque você também

Cantinho da Coquetel

As feministas e suas igualdades
No hotel o qual optamos 

permanecer à cidade de São 
Joaquim, SC, no que pese 
estivéssemos fora de tempo-
rada de inverno, encontrava-
se l i teralmente ocupado. 
Todavia o que nos causou 
estranheza foi  o número 
destacado de mulheres pre-
sente. Indagando do gerente 
o porquê, nos passou que 
era uma reunião anual de fe-
ministas que ali vinha sendo 
realizada. Lógico que aquela 
movimentação nos deixou 
curiosos e ao mesmo tempo 
meio deslocados, me sentin-
do fora do ninho diante do 
mulheril de idades variadas 
de jovens e octogenárias.

 À manhã do domin-
go, com o refeitório mais 
parecendo uma “praça de 
peixes”, só diferenciando-se 
pelo perfumoso odor exces-
sivo como uma perfumaria 
fosse, um grupo de mulheres 
destacava-se pela euforia, 
pois apressava-se em ingerir 
o desjejum dada a excursão 
que fora programada, cujo 
ônibus luxuoso na rua as 
aguardava.

 Na porta do hotel en-
quanto esperava por minha 
mulher, observava o reboliço 
do embarque das feministas 
entre histéricas e efusivas 
demonstrações de alegria. 
Finalmente o veículo se com-
pletou com a entrada do mo-
torista, que por coincidência 
ou talvez por delicadeza da 
empresa promotora, era uma 
motorista. Fechada à porta, 
motor acionado... E nada de 
partir!

 À calçada entre ace-
nos frenét icos, gestos e 
adeusinhos, algumas com-
panheiras permaneciam, 
enquanto outras já se retira-
vam, quando a porta se abriu 

e descem cinco mulheres 
v is ivelmente aborrecidas 
a gesticularem, juntando-
se as colegas à calçada, 
ficando a tagarelar. Outras 
que já haviam retornado ao 
hotel, voltam apreensivas a 
integrarem-se ao grupo que 
assuntava à rua engrossado 
pelas que também deixavam 
o veículo.

 Cr iada  a  “ fo foca” , 
curioso me aproximei visando 
“bisbilhotar”. Nisso uma das 
desembarcadas me abordou, 
indagando se era possível 
v iajar t ranqui la,  sabendo 
que estava sendo o ônibus 
conduzido por uma mulher. 
Sorrindo, dei de ombro mene-
ando a cabeça e a respondi já 
perguntando, se os direitos e 
espaços não seriam iguais, e 
então, qual seria o problema 
pelo temor. Preconceito?

 Carrancuda, num rom-
pante me deu as costas sem 
nada dizer, indo se unir as 
dondocas que se desenten-
diam divididas, enquanto a 
motorista sem ser percebida 
se chega a perguntar-me de 
onde saiu tanta mulher e o 
que faziam ali ao invés de es-
tar cuidando de casa, marido 
e filhos?

 Mora l  da  h i s tó r ia : 
Tese, teorias e conceitos de 
igualdade, às vezes quando 
postos a prova, nem sempre 
prevalecem diante de uma 
realidade mesmo irreal...

 Ah...Essas “turistas 
d i tas feministas”  quando 
s e  v e e m  d i a n t e  d e  m o -
mentos que abalam seus 
concei tos de segurança e 
as fazem retornar a “sub-
missão feminina”,  são de 
fa to  bastante  p i to rescas 
a o  r e c u a r e m  n a s  s u a s 
“conquistas pela igualda-
de” . .

Tirinhas

Sudoku
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São Lourenço

acesse notícias de são lourenço em nosso portal
 www.correiodopapagaio.com.br/saolourenço

Considerada o polo do Cir-
cuito das Águas do Sul de Minas 
Gerais, a cidade de São Louren-
ço (MG), famosa pelas estâncias 
hidrominerais, vai ganhar mais 
um atrativo entre os dias 18 e 
20 de maio. O Bike Fest São 
Lourenço chega à cidade, pelo 
segundo ano, reunindo os apai-
xonados por motocicletas de vá-
rias partes do país e do mundo. 
A programação é diversificada 
e não faltará diversão para os 
amantes das motos clássicas 
e para os que se aventuram 
pelo off-road. O evento espera 
receber um público de 10 mil 
pessoas, oferecendo atrações 
que atravessam o dia e vão até 
o início da madrugada. A expec-
tativa é que o evento movimente 
cerca de R$ 2,5 milhões na cida-
de e região.

Os shows musicais darão o 
tom da festa. Serão sete bandas 
que vão do rock clássico ao pop 
nacional e internacional. Entre 
elas, a U2 Cover Brasil, famosa 
pela fidelidade à performance da 
banda irlandesa. Além da quali-
dade dos músicos, o grupo se 
destaca pela indumentária, ilu-
minação de palco, performance, 
tudo remetendo à banda original. 
As bandas Skull Face, Moon 
Head, Coyote, Mais 80, Banda 
Três e Trio Magoo completam a 
grade musical do evento, com 
shows a partir de 11h.

Esta edição do Bike Fest 
São Lourenço vai contar, ain-
da, com a feira de negócios, 
estandes das principais marcas 
de motocicletas, serviços, aces-
sórios, vestuário, souvenires e 
uma praça de alimentação com 
o melhor da culinária mineira. 
O evento irá reunir cerca de 
15 expositores das melhores 
marcas do setor na Praça Brasil 
com produtos e serviços para 
os adeptos. A marca X11 Expert 
Riders, de equipamentos de se-
gurança para motociclistas, este 
ano inova trazendo uma carreta 
promocional para exposição dos 

A população da cidade que busca 
no esporte uma válvula de escape, 
condicionamento físico e defesa 
pessoal, encontra no Departamento 
de Lutas, espaço localizado na região 
central da cidade, três modalidades 
gratuitas de luta: o Muay thay, o Jiu 
Jitsu e o Judô.

Todos os  professores de artes 
marciais da prefeitura de São Louren-
ço , Willian Borseti (Will), Emmanuel 
Real (Manu) e Felipe Castro (Guto), 
são  faixas pretas em suas modalida-
des e buscam desenvolver um belo 
trabalho com crianças, adolescentes 
e também os adultos, disseminando 
um pouco de seus conhecimentos na 
busca de levar qualidade de vida e 
ate mesmo desenvolver alguns atletas 
para competições. 

Segundo o professor Will, de 
Muay thai, alguns atletas de sua turma 
já participaram de alguns eventos e 
obtiveram bons resultados, com saldo 
positivo, vale ressaltar que o professor 
além de dar aulas ele também treina 
bastante, pois é atleta profissional na 
modalidade, e conta hoje com mais de 
18 lutas na carreira, faz parte da equipe 
Sagat Thai do Mestre Wagner Sagat 
Faixa preta de kickboxing e Mua ythai. 
Will faz um excelente trabalho ensinado 
a arte marcial tailandesa, mostrando 
aos alunos a filosofia  não só na luta no 
tatame e ringues e sim como na vida, 
direcionando-os  para longe do caminho 
errado. Hoje conta com pouco mais de 
70 alunos e relatou que esta sempre 
entrando gente nova, se identificando 
com a modalidade, que além de dar 
disciplina e respeito, auxilia muito na 
coordenação motora, força, equilíbrio 
e na perda de peso, pois é uma aula 

seus produtos.
Outra novidade do Bike Fest 

São Lourenço é a Campanha 
Ande Seguro de conscientização 
dos motociclistas. Serão quatro 
paradas educativas, quando será 
distribuída uma cartilha educati-
va sobre a importância do uso 
do equipamento de segurança 
e da manutenção preventiva 
da moto. Esta ação faz parte 
do Maio Amarelo, movimento 
internacional de conscientização 
para a redução dos acidentes 
de trânsito que objetiva chamar 
a atenção da sociedade para o 
alto índice de mortos e feridos 
no trânsito em todo o mundo.  A 
ideia é mobilizar os mais diversos 
segmentos: órgãos de governos, 
empresas, entidades de classe, 
associações, federações e so-
ciedade civil organizada para 
discutir o tema.

De acordo com Milton Furta-
do, idealizador do evento, o Bike 
Fest São Lourenço se repete na 
cidade por vários motivos, mas 
o apoio da prefeitura e a recep-
tividade da população foram 

totalmente dinâmica e aeróbica.
O professor de Jiu Jitsu Manu, 

tem uma vasta experiência na mo-
dalidade, trazendo em seu currículo  
títulos paulista, brasileiro e já lutou  na 
Califórnia, um verdadeiro casca grossa 
e formador de atletas, seu trabalho de 
excelência, também é totalmente volta-
do em prol de direcionar na disciplina e 
respeito, buscando sempre uma quali-
dade de vida e longe do mau caminho. 
O professor relata que hoje conta com 
pouco mais de 50 alunos. Atualmente 
encontra-se filiado a equipe do Mestre 
Dagmar da (careca jj).

O professor de Judô Guto, faz um 
excelente trabalho com o pessoal do 
PROETI, projeto escolar onde ensi-
na, transmite seu conhecimento aos 
jovens tentando afasta-los das ruas e 
dando direcionamento na disciplina e 
respeito. Tem também competidores 
e bons atletas e nos relatou que hoje 
conta com pouco mais de 80 alunos. 
Encontra-se filiado a CBLJ (confedera-
ção brasileira das ligas de judô).

Para falar com os professores, 
basta seguir até a  Secretaria de 
Esportes, onde qualquer duvida a 
respeito de treinamentos e sobre os 
professores, podem ser sanadas com 
o Secretario de Esportes ou a gerência 
de esportes.

As aulas acontecem diariamente 
e o quadro de horários também pode 
ser verificado no Departamento de 
Lutas, que fica próximo a praça da 
Federal sentido presídio ou no telefone 
3332-4945.

Aos interessados, fica o convite 
para fazer parte das modalidades, 
que são gratuitas para a população 
são Lourenciana.

decisivos para que a segunda 
edição se concretizasse. “São 
Lourenço acolheu o evento, já 
fazemos parte do calendário 
cultural da cidade.  O município 
é reconhecido por seus pontos 
turísticos e por ser um polo im-
portante para o motociclismo, por 
isso, apostamos no sucesso do 
evento, que atrai motociclistas 
de várias regiões do Brasil. E, 
além de ter a melhor água do 
Brasil, tem a segunda maior rede 
hoteleira de Minas Gerais. É o 
ambiente perfeito para o nosso 
evento”, ressalta. 

O Bike Fest São Lourenço é 
apresentado por X11 Expert Ri-
ders, organizado e realizado pela 
Production Eventos e tem o pa-
trocínio da Codemge, Cervejaria 
Backer, copatrocínio da Triumph 
BH, BH Harley-Davidson,  Guio 
Moto Honda, Pirelli / Zoom Moto 
Center e Supermercado Carros-
sel. O evento conta ainda com 
o apoio da Prefeitura Municipal 
de São Lourenço, Secretaria de 
Turismo de São Lourenço e Con-
vention & Visitors Bureau. 

Mais informações e cadastro: 
www.productioneventos.com.br  
- www.facebook.com/bikefestsa-
olourenco - www.instagram.com/
productioneventos - Telefone de 
contato: (31) 3213 9134 

PROGRAMAÇÃO

Dia 17/05
10h às 12h – Parada Educativa 
– Campanha Ande Seguro

Dia 18/05
10h - Abertura do evento
10h às 12h - Parada Educativa- 
Campanha Ande Seguro
19h - Abertura dos Shows, com 
a Banda Trio Magoo
21h30 - Show U2 Cover Brasil

Dia 19/05
10h - abertura do evento
14h - Show Skull Face
16h - Show Banda Coyote
19h30 -  Show Banda Moon 
Head Combo
21h30 - Show Banda Mais 80

Dia 20/05
10h- abertura do evento
11h - Banda Três
14h - encerramento do evento

São Lourenço recebe a segunda 
edição do BIKE FEST

Artes Marciais em alta no município

São esperadas cerca de 10 mil pessoas para prestigiar o 
evento, que movimentará em torno de R$ 2,5 milhões

População pode ter acesso gratuito a três modalidades de luta 

Show da Banda Moon Head Combo na edição do ano passado

Professores faixa preta: Manu (Jiu-jitsu), Will (Muay thai) e Guto (Judo)

Alunos de Muay thai

Alunos de Jiu-jitsuAlunos do Judô infantil


