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Natal das Àguas São Lourenço

Queijo de Cruzília é 
medalha de prata no 
maior concurso de 
queijos do mundo

O Azul de Minas le-
vou medalha de prata 
no 31º Mundial de Quei-
jos, realizado neste ano 
em Bergen, na Noruega. 
O queijo mineiro é um 
gorgonzola, produzido 
pela Laticínios Cruzília, 
da cidade de Cruzília, 
no Sul do estado. O 
grande campeão do 
concurso foi o Fanaost, 
um gouda envelhecido 
e produzido pelo no-
rueguês Jørn Hafslund 
a partir do leite de um 
rebanho de apenas 12 
vacas em Ostegården.

Veja na pág 04

Com o objetivo de valo-
rizar a cultura e fortalecer 
o turismo como agente de 
desenvolvimento econômico 
local, a primeira edição do 
Natal das Águas de São Lou-
renço, que será realizado de 
primeiro de dezembro a seis 
de janeiro de 2019, espera 
receber um público estimado 
em 300.000 turistas, durante 
o período do evento.

A programação contará 
com Vila do Papai Noel, En-
contro de Folias de Reis, Pro-
cissão das Velas e várias apre-
sentações de música e dança.

A festividade é uma rea-
lização do  CONTUR (Con-
selho Municipal de Turismo) 
e Prefeitura Municipal, São 
Lourenço Convention & Vi-
sitors Bureau, Sindicomércio 
e Sindicato de Hospedagem 
e Alimentação de São Lou-
renço, CDL e ACE, Trem das 
Águas, Parque das Águas, 
Sebrae e Paróquia São Lou-
renço Mártir.

Para fazer o Natal das 
Águas um evento histórico 
para São Lourenço, vários 
empresários já estão se 
organizando e movimentan-
do. Participe você também. 
Mais informações pelo te-
lefone: 3331-8579 - www.
saolourencocvb.com.br/
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ABANDONO 
DE EMPREGO 
Terrabel Empreendimen-
tos LTDA., empresa com 
sede em Andrelândia - 
MG, à Praça Manoel Te-
odoro, Bairro Rosário, 
número 119, CEP 37300-
000, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 16.956.443/0001-90, 
convoca o Sr. Maykom 
Ronan de Carvalho Diniz, 
CTPS 00097447 00171, a 
comparecer em sua sede 
no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro horas) sob 
pena de configurar aban-
dono de emprego, sujeito 
às penalidades previstas 
no art. 482 da CLT.

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 disposto no artigo 216-A da 
Lei 6.015/73 e 1.018-F, do Provimento nº 260/CGJ/2013 (Código de 
Normas), que José Tadeu Silva, brasileiro, solteiro, aposentado, CPF: 
172.835.076-04,  RG: M-3220345, residente na Rua Barão do Rio 
Branco, nº 140, Bairro Rosário, 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 Admi-
nistrativa de um terreno rural localizado neste município, com área 
total de 3,7728 ha.  no lugar denominado Sítio Santo Antônio, com as 
seguintes características:  inicia-se a demarcação na confrontação 
entre terrenos de José Paulo da Silva e José Tadeu Silva, no Ponto 1 
do projeto de levantamento topográfico, com latitude S7593331,008 
e longitude W570098,955, DATUM WGS84 e coordenadas em UTM; 
do Ponto 1 segue, em sentido horário, por cerca de arame farpado, 
confrontando com terrenos de José Paulo da Silva, até um valo no 
Ponto 3, com distância total entre os ponto de 42 metros e com lati-
tude S7593354,389 e longitude W570132,388, na confrontação com 
terrenos de Francisco de Assis Silva; do Ponto 3 segue por valo, 
confrontando com terrenos de Francisco de Assis Silva, com distância 
total entre os pontos de 283 metros até um paredão de pedras no 
Ponto 15 com latitude S7593371,365 e longitude W570409,888, na 
confrontação com terrenos de Gilberto Pires de Azevedo; do Ponto 
15 segue por paredão de pedras, confrontando com terrenos de 
Gilberto Pires de Azevedo, com distância total entre os pontos de 
159 metros, até uma cerca de arame farpado no Ponto 20 com lati-
tude S7593238,045 e longitude W570453,477, na confrontação com 
terrenos de José Paulo da Silva; do Ponto 20 segue por cerca de 
arame farpado, confrontando com terrenos de José Paulo da Silva, 
com distância total entre os pontos de 451 metros, até o Ponto 1, na 
mesma confrontação, Ponto este onde teve início e finda esta demar-
cação, sendo requerida a Usucapião Ordinária, com o tempo de posse 
alegado de mais de 15 anos. Documentos à disposição dos interes-
sados. 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 08 de novembro  de 2018 (08/11/2018). 
Eu, Júlio César Meireles de Andrade, Oficial Substituto do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia-MG, digitei e assino.

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE - BAEPENDI-MG
Republicação de Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária.

O Presidente do Botafogo Futebol Clube, Marcelo Francisco Calixto 
Prado, no uso de suas atribuições nos moldes do art.31,II do Novo Esta-
tuto, bem como nos termos do e art.40.I, “a” do Novo Estatuto, aprovado 
Assembleia Geral Extraordinário datada de 15/04/2016, e Registrada no 
Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Cidade e Comarca 
de Baependi,MG,no Livro N A-8,sob o N 130, às folhas N 215, em data de 
10/05/2016,vem convocar as eleições para a Diretoria do Clube, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal.

Nos termos do art.47 e seguintes, as eleições são realizadas trienal-
mente, sendo o Edital afixado no Clube.

Nestes termos, as eleições serão realizadas no dia 01 de Dezembro 
de 2018, nos termos deste edital, na Sede Social do Clube, em primeira 
convocação às 09h, com 1/3 dos votantes presentes, e em segunda 
convocação às 10h, com qualquer número de votantes,devendo ser 
declaradas vencedoras as chapas com a maior quantidade de votos dos 
membros votantes presentes.

As regras e protocolos para inscrições de candidatura encontram-se na 
Sede Social do Clube, das 13h às 17h, de Segunda a Sexta-feira, conforme 
estabelecido pelo Novo Estatuto Social. Assim, as chapas deverão reque-
rer inscrição em duas vias, com antecedência de cinco dias da realização 
das eleições, ou seja, até o dia 26/11/2018, também das 13h às 17h, na 
Secretaria da Sede Social do Clube, devendo conter todos os membros 
para os cargos da Diretoria Administrativa, Conselho Deliberativo e Con-
selho Fiscal, nos termos do art.49 do Novo Estatuto Social.

As regras para esta eleição encontram-se no Novo Estatuto Social, à 
disposição de qualquer associado na Secretaria da Sede Social do Clube, 
das13h às 17hs.

Nestes termos, o Diretor Presidente requer o registro deste Edital em 
jornal de circulação local afixando-o também na Sede social do Clube, 
conforme datas preestabelecidas no Estatuto Social.

Nestes termos, requer publicação.

Baependi, 22 de Outubro de 2018

Marcelo Francisco Calixto Prado
Diretor Presidente

Botafogo Futebol Clube

EDITAL DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA

Prefeitura 
Municipal de 
Bom Jardim 

de Minas
Extrato De Ata De Registro De 

Preços 101/2018
Processo Licitatório Nº 059/2018 – Pre-

gão Presencial N° 047/2018. Contratada: 
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI. 
Objeto: Registro de preços, para futuras 
aquisições materiais e medicamentos 
para utilização nos consultórios odonto-
lógicos do Município. Total: R$25.463,40. 
Vigência: 12(doze) meses após data da 
assinatura. Bom Jardim De Minas. 05 
de novembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

Extrato De Ata De Registro De 
Preços 102/2018

Processo Licitatório Nº 059/2018 – Pre-
gão Presencial N° 047/2018. Contratada: 
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 
LTDA. Objeto: Registro de preços, para 
futuras aquisições materiais e medica-
mentos para utilização nos consultórios 
odontológicos do Município. Total: R$ 
24.778,37. Vigência: 12(doze) meses após 
data da assinatura. Bom Jardim De Minas. 
05 de novembro de 2018. Sérgio Martins. 
Prefeito Municipal.

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO VICENTE DE MINAS LTDA – SICOOB 
CREDISAVI – Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 265 – Centro - São Vicente de Minas/
MG – CEP 37.370-000 – CNPJ MF.: 86.476.199/0001-44 - NIRE: 3140000790-3 – EDITAL 
DE 1º, 2º e 3º CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor-Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de São Vicente de Minas LTDA – SICOOB 
CREDISAVI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que 
nesta data são em número de 3.906 (três mil, novecentos e seis), em condição de votar, para se 
reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social do São Vicente Esporte 
Clube situado na Rua São Vicente de Férrer, nº 238 – Centro – São Vicente de Minas (MG), no dia 
07 (sete) de dezembro de 2018, às 17:00 (dezessete) horas com a presença de, no mínimo, 2/3 
(dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00 (dezoito) horas, com a presença 
de metade mais um  dos associados, em segunda convocação; ou às 19:00 (dezenove) horas, com 
a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: 1. Reforma geral do Estatuto Social do SICOOB CREDISAVI, 
sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 93), com alteração da denominação social e ampliação 
das condições de admissão para a modalidade de livre admissão de associados; 2. Fixação do valor 
das cédulas de presença, honorários ou gratificações do Presidente do Conselho de Administração 
e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da 
Diretoria Executiva; 3. Referenciar a deliberação sobre mudança da sede do SICOOB CREDISAVI, 
ocorrida na reunião do Conselho de Administração do dia 30/07/2018. 4. Referendar a deliberação 
sobre captação de recursos dos municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles 
controladas ocorrida na reunião do Conselho de Administração do dia 26/04/2018. 5. Assuntos 
diversos de interesse social.

OBS. 1. A presente Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, 
por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI. São Vicente de Minas (MG), 09 de novembro de 
2018. Paulo César Durço – Diretor Presidente do SICOOB CREDISAVI.

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 disposto no artigo 216-A da Lei 
6.015/73 e 1.018-F, do Provimento nº 260/CGJ/2013 (Código de Nor-
mas), que Benedito Targino de Almeida, brasileiro, aposentado, viúvo,, 
CPF: 189.349.356-34, RG: MG-19.464.636-PC/MG; Ailton Benedito de 
Almeida, brasileiro, técnico em refrigeração, solteiro, CPF: 073.078.056-
26, RG: MG-13.494.069-SSP/MG; Marilene Aparecida de Almeida, bra-
sileira,, do lar, solteira,  CPF: 040.183.256-22, RG: MG-11.513.586-SSP/
MG; Alexandre Gilberto de Almeida, brasileiro, produtor rural, separado 
judicialmente, CPF: 027.857.386-08, RG: 22.513.520-1 Detran/RJ; e 
Ivanilda Maria de Almeida Neto, brasileira, do lar, CPF: 053.039.576-
24, RG: MG-13.052.684-SSP/MG, casada com Paulo Ronaldo Neto, 
brasileiro, empresário, CPF: 029.491.626-14, residentes nesta cidade, 
depositaram 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 terreno rural com área de 33,28 ha. no 
lugar denominado Sítio São Benedito, na zona rural deste município, com 
as seguintes demarcações: inicia-se a descrição deste perímetro no vér-
tice V01, de coordenadas N 7.587.710,681m e E 569.801,009m; situado 
em um canto de cerca confrontando com Alcides Targino de Almeida e 
Joaquim de Almeida, deste segue por cerca a baixo e grota, com azimute 
135°12’03” e distância de 320,867m até o vértice V02, de coordenadas N 
7.587.483,000m e E 570.027,100m,  situado ;  deste segue , com azimute 
172°41’25” e distância de 164,110m até o vértice V03, de coordenadas 
N 7.587.320,224m e E 570.047,980m,  situado no córrego;  deste segue 
por cerca a cima, com azimute 44°35’53” e distância de 277,755m até 
o vértice V04, de coordenadas N 7.587.518,000m e E 570.243,000m,  
situado ;  deste segue , com azimute 65°46’20” e distância de 109,659m 
até o vértice V05, de coordenadas N 7.587.563,000m e E 570.343,000m,  
situado em uma cerca, confrontando com Maria de Lourdes de Almeida; 
deste segue por cerca, com azimute 70°18’05” e distância de 86,035m 
até o vértice V06, de coordenadas N 7.587.592,000m e E 570.424,000m,  
situado em um córrego, confrontando com José Targino de Almeida; deste 
segue por córrego depois por cerca, com azimute 168°50’21” e distância 
de 301,196m até o vértice V07, de coordenadas N 7.587.296,500m e 
E 570.482,300m,  situado em outro córrego, confrontado com Maria 
Landim de Almeida; deste segue por córrego a cima, com azimute 
208°03’13” e distância de 33,689m até o vértice V08, de coordenadas N 
7.587.266,769m e E 570.466,456m,  situado no córrego e divisa com Rai-
mundo Targino de Almeida;  deste segue por córrego a cima, com azimute 
231°29’05” e distância de 450,103m até o vértice V09, de coordenadas 
N 7.586.986,479m e E 570.114,277m,  situado no córrego, confrontando 
com Alcides Targino de Almeida; deste segue córrego e cerca a cima, com 
azimute 277°53’04” e distância de 251,756m até o vértice V10, de coorde-
nadas N 7.587.021,014m e E 569.864,901m,  deste segue , com azimute 
340°45’32” e distância de 555,753m até o vértice V11, de coordenadas N 
7.587.545,723m e E 569.681,756m,  deste segue , com azimute 35°51’51” 
e distância de 203,549m até o vértice V01, ponto inicial da descrição deste 
perímetro, 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 publi-
cação deste, proceder-se-á o registro. DADO E PASSADO nesta Cidade 
e Comarca de Andrelândia, aos 07 de novembro  de 2018 (07/11/2018). 
Eu, Júlio César Meireles de Andrade, Oficial Substituto do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia-MG, digitei e assino.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                            

EDITAL DE USUCA-
PIÃO ADMINISTRATIVA
O Oficial Substituto do Cartório 
do Registro de Imóveis da Co-
marca de Andrelândia, Estado 
de Minas Gerais, faz público para 
ciência das partes interessadas, 
em cumprimento ao disposto no 
artigo 216-A da Lei 6.015/73 e 
1.018-F, do Provimento nº 260/
CGJ/2013 (Código de Normas), 
que Evandro Francisco Ribeiro, 
brasileiro, casado, pintor de au-
tomóveis, CPF: 640.829.897-49,  
RG: 07564606-7, residente na 
Rua Lincon de Azevedo, nº 228, 
Bairro São Dimas, nesta cidade, 
depositou em Cartório, nesta 
cidade e Comarca de Andrelân-
dia/MG, à Rua Joaquim José 
de Andrade Carvalho, nº 280, 
um requerimento de Usucapião 
Administrativa de uma casa resi-
dencial, com área construída de 
60,10 m2 e terreno com área de 
255,16 m2, situada no endereço 
acima descrito, sendo requerida 
a Usucapião Ordinária, com o 
tempo de posse alegado de mais 
de 30 anos. Documentos à dis-
posição dos interessados. Decor-
rido o prazo de 15 (quinze) dias 
contados da publicação deste, 
proceder-se-á o registro. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Co-
marca de Andrelândia, aos 08 de 
novembro  de 2018 (08/11/2018). 
Eu, Júlio César Meireles de 
Andrade, Oficial Substituto do 
Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Andrelândia-MG, 
digitei e assino.
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Os atuais ministros do Tra-
balho Dr. Caio Vieira de Melo 
e da Saúde, Gilberto Occhi, 
estiveram em Caxambu, no 
dia 30 de outubro (terça-feira). 

Na comitiva estavam pre-
sentes assessores e autorida-
des locais. 

Os ministros visitaram o 
Hospital de Caxambu, onde 
foram apresentadas propos-
tas para melhorias do local. 

“A visita teve por objetivo 
pedir auxílio junto ao Ministé-
rio da Saúde ao nosso hospital 
que abrangem desde nosso 
pedido de filantropia, a aqui-
sição de equipamentos que 
ainda não possuímos, como 
também a troca de diversos 
equipamentos já defasados 
devido ao tempo de uso” – ex-
plicou Amanda Vilela, diretora 
da ACAPS.

Tal visita só foi possível 
com a ajuda do engenheiro 
e ex-vereador Clóvis Almeida 
que proporcionou o contato 
com o Dr. Caio, pessoa sem-
pre envolvida com atividades 
filantrópicas.

O Ministro do Trabalho, Dr. 
Caio, que tem fortes ligações 
familiares com Caxambu, 
também é benfeitor do Hos-
pital São Francisco de Belo 
Horizonte e fez questão de 
trazer ao encontro dois dos 
diretores daquela instituição 
que prontamente ofereceram 
consultoria gratuita em gestão 
hospitalar, para auxiliar o Hos-
pital de Caxambu.

“A visita foi extremamente 
proveitosa pela troca de infor-
mações e rede de contatos 
formada. Agradecemos o 
empenho de todos, especial-
mente do Dr. Caio, pois um 

Ministros do Trabalho e da 
Saúde visitam Caxambu

Autoridades conheceram o Hospital e o Parque das Águas

Prefeitos e autoridades presentes no encontro

Fotos: Márcio Muniz 

hospital de pequeno porte 
como o nosso, receber o 
Ministro da Saúde, realmente 
foi um privilégio” – concluiu 
Amanda.

Os Ministros também vi-
sitaram o Parque das Águas, 
onde o Prefeito Diogo Curi 
Hauegen teve a oportunidade 
de solicitar a implantação da 
Escola de Práticas Integra-
tivas e Complementares em 
Saúde, que potencializará a 
utilização do parque em be-
nefício de nosso município.

A visita foi encerrada com 
uma reunião que contou com 
a presença dos prefeitos de 
Aiuruoca, Carvalhos, Cruzília, 
Soledade de Minas, Passa 
Quatro, Virgínia, Campanha, 
Itamonte, Pouso Alto, Alagoa, 
Dom Viçoso e Baependi, sob 
a coordenação do Prefeito 
de Caxambu, onde todos 
tiveram a oportunidade de 
apresentarem os seus pleitos 
aos ministros.

Fonte: Prefeitura e Hospi-
tal de Caxambu

Aumento da violência nos grandes centros 
provoca êxodo de policiais para o interior

Rafael Cazes, 40 anos, Poli-
cial Civil lotado na Divisão de Ho-
micídios de Niterói, São Gonçalo, 
relata com tristeza e preocupação, 
sua rotina de violência, medo e 
tragédias no exercício do ofício. “ 
A profissão de policial no Rio de 
Janeiro é uma ds mais letais do 
mundo, em apenas uma semana 
perdi três colegas de trabalho.” 
Segundo Rafael, o êxodo de 
policiais para outros estados e 
países é constante, pois o Estado 
não consegue prover a segurança 
e acompanhamento psicológico 
desses agentes e suas famílias. “A 
atividade policial adoece”, afirma.

Quem já conseguiu sair deste 
cenário não se arrepende. Ricardo 
de Araújo Lima, 42 anos, trocou o 
Rio de Janeiro por Itamonte, MG. 
“Meu principal motivo da mudança 
para a Serra da Mantiqueira foi a 
procura por um local com qualida-
de de vida, natureza e segurança, 
principalmente. No município do 
Rio de Janeiro a realidade da 
guerra urbana declarada estava 
passando cada vez mais perto. 
Dia a dia assistindo a todos os ti-
pos de violência e inércia do poder 
público em coibir a marginalidade 
em todas as formas. No trabalho, 
via quase todos os dias situações 
de risco, nas poucas horas de 
lazer com amigos, assaltos! Pen-

sei,... antes de acontecer com 
minha família, melhor tomar uma 
atitude. E foi o que fiz.”

Ameaças de morte são cons-
tantes na vida de Rafael, por tra-
balhar na Divisão de Homicídios. 
Ele relata que a esposa Débora 
vive com medo de andar na rua. 
Débora é natural de São Louren-
ço MG, e a esperança do casal é 
conseguir uma transferência para 
o Sul de Minas, quem sabe até 
para a própria cidade natal, de 
volta ao aconchego e proteção da 
família de Débora e da cidade de 
São Lourenço, que tem um dos 
mais altos IDHs do Estado.

Com 62,5 mil homicídios, 
Brasil bate recorde de mortes 

violentas
O Brasil registrou a marca 

histórica de 62.517 mortes violen-
tas intencionais em 2016 e, pela 
primeira vez na história, superou o 
patamar de 30 homicídios a cada 
100 mil habitantes. Os dados são 
do Ministério da Saúde e fazem 
parte do Atlas da Violência 2018, 
divulgado pelo Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) e 
pelo Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública. Segundo o estudo, o 
indicador corresponde a 30 vezes 
a taxa de assassinatos da Europa. 
A taxa de 60 mil mortes violentas 

por ano já seria maior que nos 
Estados Unidos, China, toda a Eu-
ropa, Norte de África, Indonésia, 
Canada e Nova Zelândia, juntos!

Em 2016, o país registrou uma 
taxa de 30,3 mortes intencionais 
por cada 100 mil habitantes --em 
2015, esse índice foi de 28,9. Até 
então, a maior taxa já medida 
no Brasil tinha sido registrada 

Por Marina Brandão

Em um mundo cada dia mais 
tecnológico e digital, somos 
bombardeados de informações 
e interrupções o tempo todo. 
Você já parou para analisar 
quantas vezes ao dia o What-
sapp rouba sua atenção? Ou 
então, já teve a curiosidade de 
contabilizar todos os minutos 
que se transformaram em horas 
enquanto rolava o feed? Se na 
era digital o tempo é o recurso 
mais escasso, a nossa atenção 
é o bem mais preciso.

Estamos vivendo conecta-
dos de maneira ininterrupta e 
nesse estilo de vida, estamos 
susceptíveis a desenvolver 
a Síndrome do Pensamento 
Acelerado - SPA. O transtorno 
descreve uma mente cheia de 
pensamento, inquieta e que fun-
ciona o tempo todo enquanto a 
pessoa está acordada. A ansie-
dade, dificuldade para dormir, 
falta de foco nas atividades e 
uma angústia crescente são 
alguns dos sintomas. 

Romper esse ciclo que dre-
na a energia e derruba a pro-
dutividade, parece impossível, 
mas a verdade é que cultivar a 
cultura do essencial, também 
conhecida como minimalismo, 
pode ser um dos tratamentos 
para a síndrome. O conceito mi-
nimalista surgiu na arte, evoluiu 
para a moda, invadiu a arquite-
tura e tornou-se um movimento 
de consumo consciente. O fato 
é que trata-se de um estilo de 
vida e pode ser aplicado em di-
versas esferas da vida moderna.

O minimalismo, descrito 
como ter e viver com aquilo que 
é suficiente, é uma ferramenta 
poderosa para enfrentarmos a 
vida agitada nas grandes metró-
poles. Ao abandonarmos aquilo 
que não precisamos, sejam 
objetos, comportamentos, roti-
nas, relacionamentos, abrimos 
espaço para o que realmente 
é importante e conseguimos 
dedicar atenção, tempo, energia 
e ideias ao que temos que fazer.

Na vida profissional, pode-
mos adotar o minimalismo com 
uma postura de compartilhar 
com os colegas de trabalho so-
mente o conteúdo necessário. 
Imagina quantas reuniões inter-
mináveis e improdutivas podem 
ser poupadas e resumidas a 
poucos minutos de conversa? É 
difícil mudarmos uma cultura, e 
por isso mesmo, o primeiro pas-
so é mudarmos a nós mesmos. 

Comece identificando o 
motivo pelo qual sua presença 
é importante naquela reunião. 
Limite sua participação ao que 
é indispensável. Contenha os 
impulsos de compartilhar exem-
plos e experiências que não se-
jam primordiais para o assunto. 
Evite interromper o raciocínio de 
outra pessoa sem que haja uma 

necessidade urgente. Quando 
a responsabilidade de conduzir 
a conversa for sua, restrinja o 
convite aos participantes que 
são indispensáveis para a to-
mada de decisão e execução do 
trabalho. Prepare o conteúdo e 
lembre-se de manter-se dentro 
do tema e do tempo estipulado 
para a conversa. Respeite a 
atenção e o tempo de seus 
colegas, afinal, como dito antes, 
esses são recursos precisos 
para os dias de hoje.

Em ambas as situações, 
esteja plenamente presente, 
focado. Ter atenção plena ao 
que se está fazendo é a me-
lhor maneira de prevenir erros, 
desgaste mental e refações 
no trabalho. Ao mergulharmos 
em uma tarefa com dedicação, 
estamos sendo mais produtivos 
do que se brincarmos de equi-
librista com um prato em cada 
mão. O mercado de trabalho 
está em busca de profissionais 
multitarefas, mas ser uma pes-
soa com habilidades diversas 
e complementares é diferente 
de ser alguém que faz tudo ao 
mesmo tempo. Uma boa forma 
de desenvolver essa caracterís-
tica é por meio do mindfulness, 
que estimula o desenvolvimento 
da atenção plena.

Mas, se por um lado a tecno-
logia é tida como vilã da nossa 
atenção, ela também pode 
ser uma excelente ferramenta 
para a cultura do essencial. 
Em sua última atualização, o 
Instagram adicionou em suas 
configurações um gerenciador 
de tempo, que monitora quantos 
minutos/horas o usuário fica no 
aplicativos todos os dias. Essa 
funcionalidade não só acompa-
nha a rotina e os hábitos de uso, 
como também tornou possível 
criar um alerta para que cada 
indivíduo limite o tempo de per-
manência na plataforma.

O fato é que as transforma-
ções da era da informação não 
irão retroceder. Teremos que 
conviver e adaptar nosso estilo 
de vida a um mundo cada vez 
mais conectado. Nessa história 
não existe herói ou vilão. Cada 
um de nós é responsável por 
encontrar o equilíbrio em nos-
sas relações interpessoais e no 
modo como interagirmos como 
o mundo. Se esse estilo de vida 
estiver consumindo a sua aten-
ção e sua produtividade, acenda 
uma luz de alerta e desacelere. 
Caso tenha identificado algum 
dos sintomas do SPA, procure 
um especialista. O minimalismo 
prega que menos é mais. 

Marina Brandão é headhun-
ter da Yoctoo e tem mais de 
7 anos de experiência no re-
crutamento e seleção para as 
áreas técnicas. Formada em 
Administração de Empresas e 
é pós-graduada em Gestão de 
Pessoas e Negócios.

Minimalismo: como a 
cultura do essencial pode 

tornar os profissionais 
mais produtivos?

em 2014, quando alcançou 29,8 
mortes intencionais por 100 mil 
habitantes. O Atlas traz dados 
de 2006 a 2016, último ano com 
dados disponíveis para o levan-
tamento. Nesse período, 553 mil 
pessoas foram mortas de forma 
violenta no país, o que inclui 
assassinatos, latrocínios e morte 
em decorrência de intervenção 

policial. No período, os homicídios 
cresceram 13,9%. Outro número 
que assusta é a estatística de 
policiais mortos em serviço:

Estatística de Policiais Mortos 
e Baleados em 2018

Até setembro, o ano de 2018 
já registrava 206 policiais balea-
dos no Rio de Janeiro – sendo 
que 81 não resistiram. Do total, 
194 eram PMs, 11 eram PCs e 1 
era PF. Destes, 102 estavam de 
serviço, 84 estavam de folga, 1 
estava de férias fora do Estado 
do Rio, 12 eram reformados, 2 
estavam adidos a outro órgão, 
3 foram vítimas de disparos aci-
dentais e 1 era aposentado. Do 
total, 26 casos foram em áreas 
pacificadas. Dos mortos, 42 es-
tavam de folga, 21 de serviço, 1 
de férias fora do estado do Rio, 
7 eram reformados e 2 estavam 
adidos a outro órgão.

Estatística de Policiais Mortos 
e Baleados em 2017

O ano de 2017 terminou com 
294 policiais baleados – sendo que 
134 não resistiram. Do total, 274 
eram PMs, 13 eram PCs e 5 eram 
agentes da PRF (um deles baleado 
em 2016). Destes, 137 estavam de 
serviço, 62 estavam de folga, 30 
eram reformados e 3 eram aposen-

tados. Deles, 65 foram atingidos em 
comunidades pacificadas.

Estatística de Policiais Mortos 
e Baleados em 2016

O ano de 2016 registrou 390 
policiais baleados – sendo que 
111 não resistiram. Do total, 363 
eram PMs – um deles de Rorai-
ma, cedido à Força Nacional de 
Segurança e trabalhando durante 
os Jogos Olímpicos -, 22 eram 
policiais civis, 4 eram policiais ro-
doviários federais e 1 era policial 
federal. Destes, 233 estavam de 
serviço, 132 estavam de folga, 
21 eram reformados, 2 eram 
aposentados e 1 era recruta. Do 
total, 136 foram atingidos em 
áreas pacificadas.

Estatística de Policiais Mortos 
e Baleados em 2015

A cinco dias do final do mês 
de novembro, o ano de 2015 já 
registra 66 policiais baleados – 
sendo 28 mortos – no Estado 
do Rio de Janeiro. Destes, 64 
eram policiais militares e 2 
eram policiais civis. Do total, 
2 eram reformados, 28 esta-
vam de folga e 36 estavam de 
serviço. De todos os casos, 21 
policiais foram atingidos em 
áreas “pacificadas” – 3 não 
resistiram aos ferimentos.

Ministros com os prefeitos de Aiuruoca e Caxambu 

Reunião com os Ministros no Hotel Caxambu

Ao centro o Prefeito de Caxambu, Diogo, com o Ministro do TrabalhoPrefeito Joaquim, de Cruzília entrega ofício ao Ministro da Saúde
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Aconteceu entre os dias 
05 a 14 de outubro a Semana 
Cultural em Itanhandu. Com 
o objetivo de democratizar o 
acesso à produção artística 
local várias atividades foram 
realizadas, em vários pontos 
da cidade a céu aberto.

A programação incluiu 
exposições, palestras, per-
formance de dança, debates, 
apresentações musicais, 
atividades de formação, en-
tre outras. Tudo isso em 
locais não tradicionais para 
as ações e fortalecendo os 
espaços edificados.

Segundo o Secretário de 
Turismo e Cultura, Renato 
Carneiro, a Semana Cultural 
foi um sucesso de público 
com a mais variada progra-
mação. “Consolidamos con-
quistas importantes como a 
política de descentralização 
da programação, promovendo 
a opção pelos eventos ao ar 
livre, como Teatro e Cinema 
nos Bairros. Nosso agradeci-
mento aos parceiros, presta-
dores de serviço, artistas que 
engrandeceram e revigoraram 
nosso cotidiano através das 
expressões artísticas. 

A Semana cultural teve um 
saldo muito positivo, o público 
marcou presença nas diversas 
atrações, a variedade artística 
chamou a atenção dos espec-
tadores, mais de 300 artistas 
se apresentaram durante a pro-
gramação. Para nós é motivo 
de alegria realizar esse evento, 
e nos desafia a cada edição 
levar entretenimento de qua-
lidade a todos os munícipios”, 
ressalta o Secretário.

A programação começou no 
dia 05 de outubro e, até o dia 
10, a população pode acompa-
nhar vários sessões de cinema 
em vários pontos da cidade. 

No dia 09 de outubro, hou-
ve a Jornada Municipal do 
Patrimônio, com exposição de 
trabalho dos alunos de Educa-
ção Patrimonial; Palestra com o 
tema “A Preservação do Patri-
mônio Conceitos e Diretrizes”; 

Semana Cultural em 
Itanhandu

Evento aconteceu entre os dias 05 a 14 de outubro

Várias atrações gratuitas aconteceram durante a semana

Fotos: Rafael Russano 

uma peça teatral “Patrimônio”, 
que também foi realizado no 
dia 10, e Treinamento para 
professores sobre educação 
patrimonial.

 No dia 11 de outubro, vés-
pera de feriado, houve a expo-
sição “Conheça e ame Itanhan-
du, realizada pelo CRAS, além 
de apresentações de alunos de 
várias escolas da cidade.

No feriado do dia 12, a 
programação foi intensa com 
exposições, teatros, shows, 
além da apresentação com 
a Corporação Musical Santa 
Cecília e Coral Mater Dei de 
Passa Quatro, após os presen-
tes puderam apreciar a apre-
sentação do Coral Municipal 
de Itanhandu.

Para encerrar a noite show 
Sexteto com Daniel Coelho. 
Com uma formação distinta, 
o sexteto é formado por 2 
saxofones tenores, Raphael 
Ferreira e Vinicius Corilow, 
2 guitarras, Caetano Ribeiro 
e André Bordinhon, bateria, 
Dhiego Andrade e Daniel no 
baixo, a sonoridade do grupo 
tem muita influência de jazz, 
rock e música brasileira. 

No sábado, dia 13, houve 
oficina de cinema, café lite-
rário, várias apresentações 
de bandas e corais, como a 
Corporação Musical Maestro 
Walter Sales, da cidade de 
Campanha; Orquestra Mu-
nicipal de Músicos e Projeto 
Escola Sinfonia das Águas e 
Coral Encanto das Águas, de 
Caxambu, entre outros shows.

No domingo, para en-
cerrar a semana, teve o 5º 
Encontro de Carros Antigos, 
com a presença de vários 
modelos que fizeram sucesso 
em suas épocas. 

Para abri lhantar ainda 
mais o domingo e fechar com 
chave de ouro o evento a Or-
questra de Violeiros de São 
Lourenço levou muita alegria 
e o melhor da moda de viola 
para os presentes. A noite 
terminou com um Concerto 
Lírico na Igreja Matriz. 

acesse www.correiodopapagaio.com.br/regional

O Azul de Minas levou me-
dalha de prata no 31º Mundial 
de Queijos, realizado neste 
ano em Bergen, na Noruega. 
O queijo mineiro é um gorgon-
zola, produzido pela Laticínios 
Cruzília, da cidade de Cruzília, 
no Sul do estado. O grande 
campeão do concurso foi o Fa-
naost, um gouda envelhecido e 
produzido pelo norueguês Jørn 
Hafslund a partir do leite de um 
rebanho de apenas 12 vacas 
em Ostegården. 

A premiação aconteceu no 
último dia 2 e avaliou 3.472 
queijos.

O gorgonzola mineiro dos 
irmãos Luiz e Carlos Medei-
ros Almeida é um queijo de 
leite pasteurizado, curado por 
cerca de 45 dias em uma sala 
exclusiva da produção no Sul 
de Minas. Além do Azul de Mi-
nas, a fábrica comercializa as 
marcas ‘A Lenda’, ‘Santo Casa-
menteiro’, ‘Cruzília Reserva’ e 
a linha ‘Todos os Dias’, com os 
mais conhecidos e consumidos 
pelo público.

Ao todo, foram premiados 
599 queijos com medalha de 
bronze, 486 de prata, 339 de 
ouro e 78 chamados ‘super 
ouro’, que disputaram o título 

Queijo de Cruzília 
leva medalha de 
prata no maior 
concurso de 

queijos do mundo
Azul de Minas é um Gorgonzola 

cremoso produzido
pela Laticínios Cruzília

mundial. Em 2016, o Tulha, 
da Fazenda Atalaia, em São 
Paulo, levou medalha de ouro.

Tradicionalmente, o concur-
so é realizado em Nantwich, 
na Inglaterra. No entanto, nos 
últimos anos, a premiação tem 
percorrido cidades já premia-
das com queijos vencedores. 
A próxima edição, em 2019, 
será realizada em Bergamo, 
na Itália.

Mineiros premiados

No ano passado, outros 11 
queijos produzidos em Minas 
Gerais foram premiados no 
Salão Mundial do Queijo, re-
alizado em Tours, na França. 
Concorreram mais de 700 
competidores de 20 países.

Um queijo da Fazenda Ca-
xambu, de Sacramento, no Alto 
Paranaíba, foi premiado com o 
selo ‘Super Ouro’. Outro queijo 
da Cruzília, o Santo Casamen-
teiro, também foi agraciado no 
concurso francês.

O queijo minas artesanal é 
reconhecido como Patrimônio 
Cultural Imaterial Brasileiro 
pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico Nacional (Iphan).

Fonte: Jornal Estado de Minas

Público marcou presença nas diversas atrações pela cidade

Muito teatro e dança em vários locais não tradicionais da cidade

Apresentações de artistas locais e da região abrilhantaram a semana

Apresentações sobre as tradições regionais marcou a semanaEncenação das Lavadeiras do Rio Verde
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Veículos

Por Vinicius Montoia
4Rodas

A partir de 1º de novembro 
os carros elétricos e híbridos 
vendidos no Brasil passam a 
pagar menos impostos, por 
conta da mudanças na alíquota 
desses veículos. A alteração 
faz parte do Rota 2030, regime 
de incentivos fiscais do gover-
no para a indústria automotiva.

O IPI (Imposto sobre Produ-
tos Industrializados) teve faixa 
reduzida de 7% a 25% para 7% 
a 20% e são determinadas de 
acordo com peso e consumo 
energético de cada automóvel.

A medida havia sido publi-
cada no dia 6 de julho de 2018 
no Diário Oficial. Até 31 de ou-
tubro os veículos híbridos eram 
classificados de acordo com 
a capacidade volumétrica do 
motor e os elétricos pagavam 
o máximo da cota, 25%.

Outra novidade, mas que 
ainda não surte efeito pois não 
existe nenhum veículo com 
essas característica no Brasil, é 
que híbridos que tenham moto-
rização flex tenham dois pontos 
percentuais de desconto no IPI.

O primeiro a desfrutar desse 
benefício será o Prius Flex, se-
guido pelo novo Corolla híbrido.

Mesmo sem ser flex, o Prius 
atual teve diminuição de 1% no 
imposto, passando de 13% para 

Carros híbridos têm
redução  de imposto e ficam
até R$ 11 mil mais baratos
Novo programa do governo diminuiu o IPI para carros

 que agridem menos o ambiente

12%, por estar dentro da categoria 
até 1.400 kg e com limite de 1,68 
MJ/km (consumo energético).

Na ponta do lápis, o híbrido 
da marca japonesa teria que 
ficar R$ 1.266 mais barato.

Ou seja, esses dois pontos 
a menos garantem que qual-
quer híbrido flex fique em uma 
faixa de 7% a 18%. O Prius 
emplacou 1.913 unidades nos 
primeiros nove meses do ano, 
de janeiro a setembro, e o sedã 

acesse www.correiodopapagaio.com.br/veiculos

custava R$ 126.600.
A Toyota reduziu o valor 

do modelo para R$ 125.450, 
diferença de R$ 1.150 quando 
comparado ao preço anterior.

A Lexus também diminuiu 
o valor do NX300h para todas 
as versões em, pelo menos, 
R$ 10.000. A unidade de en-
trada, Dynamic, passa a ter 
valor de R$ 219.990 (antes 
era de R$ 229.990).

A versão intermediária Lu-

xury ficou R$ 10.120 mais em 
conta (R$229.990) e a topo de 
gama, F-Sport, terá desconto 
de R$ 11.000, comercializada 
por R$ 249.990.

Já o BMW i3, por exemplo, 
é classificado como híbrido, 
mesmo que a marca diga que 
ele é elétrico. Isso faz com 
que o i3 seja enquadrado na 
menor alíquota, de 9%. Caso 
seja reclassificado como carro 
elétrico, pagará 10% de IPI

O IPI para o Prius reduziu de 13% para 12% - Henrique Rodriguez-Quatro Roda-

Por André Marinho

Batizado de 4×4 os veículos 
de quatro rodas cujo sistema 
de transmissão distribui o tor-
que gerado pelo motor para 
todas as rodas. Seu principal 
objetivo é o de aumentar a ca-
pacidade de tração do veículo, 
quando trafega em pisos de 
baixa aderência.

Mas ao contrário do que 
muita gente pensa esse recurso 
não é nenhuma novidade. Na 
década de 30, a Volkswagen já 
utilizava em veículos militares 
leves, como o Schwinnwagen e 
o Kommanderwagen. Além do 
mais, utilitários e caminhões de 
uso militar, de todas as marcas, 
fazem uso da tração comple-
mentar a muito tempo.

Em relação aos automó-
veis de passeio, a montadora 
britânica Jensen ofereceu em 
1966 um sistema de tração 
nas 4 rodas, mas era muito 
caro e abandonado. Em 1974 
foi a vez da Subaru. Porém, no 
início dos anos 80, a Audi re-
volucionou o mercado introdu-
zindo uma tração nas 4 rodas 
permanente com diferencial 
central no Audi Quattro.

No Brasil, a Willys Overland 
forneceu, no início dos anos 60, 
o sistema de tração 4×4, como 
equipamento de série, para a 
família Jeep e opcional para a 
família Rural e Picape.

O princípio de funcionamento 
do sistema é relativamente sim-
ples: um conjunto de transmis-
são, constituído basicamente por 
uma caixa de mudanças (manual 
ou automática), uma caixa de 
transferência (dotada ou não de 
uma redução extra), eixos, dife-
renciais e acoplamentos distribui 
o torque, gerado pelo motor, para 
todas as rodas do veículo.

A forma de utilização e a ma-
nutenção preventiva são, com 
certeza, os principais fatores 
que determinam a vida útil dos 
sistemas de tração adicional. 
E, não pode haver sombra de 
dúvida de que foram projetados 

Se cuidar bem ele nunca vai te deixar na mão. A manutenção
do sistema de tração 4x4 é fundamental

Cuide bem de sua tração 4x4

e construídos para durar tanto 
quanto o resto do veículo. No 
entanto, alguns pontos devem 
ser enfocados: falta de lubrifi-
cante nos compartimentos (de-
vido a vazamentos); falta graxa 
nas articulações; lubrificante 
está vencido (nunca foi subs-
tituído); lubrificante fora das 
recomendações do fabricante 
(mais barato); falta de interven-
ções preventivas (ajustes, regu-
lagens, substituição de coifas, 
vedadores e rolamentos), que 
evitariam a pane do sistema; 
utilização de peças adaptadas 
(mais baratas); indícios de 
má utilização do dispositivo 
ou mesmo do veículo (peças 
quebradas por trancos ou des-
gaste muito acentuado), devido 
a falta de leitura do manual de 
operação.

Nos carros atuais, um botão 
giratório garante os modos de 
condução para o seu carro com 
tração 4x4; se informe bem 
antes de partir para as trilhas 

Porém, não se pode gene-
ralizar. Os verdadeiros “trilhei-
ros”, além de saber utilizar os 
sistemas como ninguém (devo-
ram os manuais de operação), 
exigem tratamento cinco es-

trelas para as suas máquinas.
O ideal, além de manter as 

revisões em dia na concessio-
nária da marca e seguir sempre 
as recomendações contidas 
nessa “Bíblia” do veículo, é 
ter um mecânico de confiança 
que conheça bem o que é um 
sistema 4x4.

Além de conhecer, se ele 
for trilheiro melhor ainda, já que 
isso o credencia a saber dos 
segredos de tudo o que pode 
vir a acontecer no veículo.

Usar bem o sistema tam-
bém é essencial. Nunca se 
deve usar a tração 4x4 no 

asfalto. Só use em caso de 
chuva forte, em que a pista 
estiver muito escorregadia. 
A sensação de mais controle 
do veículo com o dispositivo 
ativado é grande. Evite passar 
dos 80 km/h nessa situação.

Em trechos arenosos ou 
dunas, caso o carro fique ato-
lado, use o 4x4 reduzido. Uma 
outra dica para rodar neste 
tipo de terreno é diminuir a 
calibragem dos pneus para 
obter mais tração. Atenção, 
volte a calibragem correta ao 
sair da aventura. Faça assim 
e se aventure.
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Minas Gerais é um Es-
tado cafeeiro por excelên-
cia e maior produtor do 
Brasil. E o cooperativismo 
é parte importante desse 
resultado, pois 46% da 
produção de café mineiro 
passa por cooperativas. 
Durante a Semana Inter-
nacional do Café, realiza-
da no Expominas, em Belo 
Horizonte, de 07 a 09 de 
novembro, esse contin-
gente estará representado 
por 17 cooperativas das 
duas principais regiões 
produtoras: O Sul de Minas 
e a Região do Cerrado 
Mineiro.

O Sul se fará presente 
através da Cocatrel - Coo-
perativa dos Cafeicultores 
da Zona de Três Pontas, 
que reúne cinco mil pro-
dutores rurais em cerca 
de 90 municípios, e produz 
cerca de 998 mil sacas de 
café; da Coopfam - Coope-
rativa dos Produtores dos 
Agricultores Familiares de 
Poço Fundo e Região, que 
conta com cerca de 250 
famílias cooperadas, de 
20 municípios, e produz 
por ano, 41.160 sacas de 
café; e da Cooperativa 
Central de Cafeicultores 
e Agropecuaristas de MG 
(Coccamig), que reúne 16 
cooperativas agropecu-
árias - Capebe, Carpec, 
Coapeja, Cocarive, Co-
catrel, Codepar, Cooca-
fé, Coomap, Coopama, 
Cooperbom, Coopercam, 
Cooperrita, Coopervass, 
Corples, Minasul e Coo-
papi -, com mais de 35 mil 
produtores, responsáveis 
pela comercialização de 
4,3 milhões de sacas  de 
café ao ano.

Já o Cerrado terá a par-
ticipação da cooperativa 
Coocacer Araguari - Coo-
perativa dos Cafeicultores 
do Cerrado de Araguari, 
composta por 175 coo-
perados, que produzem 
cerca de 179.254 sacas de 
café ao ano.

Ranking
As cooperativas cafe-

eiras levam os valores do 
segmento para a linha de 
frente do mercado. São 
organizações nascidas 
da união de produtores 
para se fazer um todo 
mais forte, à altura da 

Cooperativas mineiras marcam 
presença na Semana Internacional 

do Café, em Belo Horizonte

excelência requerida no 
exigente mercado do café. 
Seis cooperativas mineiras 
foram listadas no ranking 
“Melhores e Maiores: as 
1000 maiores empresas 
do Brasil” da Revista Exa-
me do setor agropecuário 
– Cooxupé, Expocaccer, 
Cooprata, Minasul, Co-
catrel e Capebe, estas 
três últimas integrantes da 
Coccamig. Além disso, a 
Cooxupé (3º) e a Minasul 
(10º) figuram entre as 10 
maiores empresas brasi-
leiras do setor Cafeeiro.

As cooperativas ofe-
recem ao pequeno pro-
dutor a oportunidade de 
concorrer com o grande, 
através de uma gama de 
serviços como venda de 
insumos, armazenamento, 
beneficiamento, comer-
cialização e até mesmo 
torrefação. Fazer negócio 
com uma cooperativa é ter 
acesso ao melhor café e 
ao mesmo tempo acessar 
uma cadeia produtiva mais 
justa com quem produz.

O Sistema Ocemg, 
como entidade de repre-
sentação, capacitação, 
monitoramento e promo-
ção social do setor, é pa-
trocinador da Semana 
Internacional do Café. A 
organização atua para a 
profissionalização da ges-
tão e do desenvolvimento 

das cooperativas de café, 
através de diversos pro-
jetos e ações. Em 2018, 
o Sistema Ocemg promo-
veu o Encontro Nacional 
da Cooperativas Agrope-
cuárias, o Seminário de 
Gestão das Cooperativas 
Agropecuárias Mineiras, 
o GDA - Programa de 
Desenvolvimento Econô-
mico-Financeiro e o PDGC 
– Programa de Desen-
volvimento de Gestão do 
Cooperativas.

O presidente da enti-
dade, Ronaldo Scucato, 
ressaltou a importância 
do cooperativismo mineiro, 
em especial do segmento 
de café. “Quase metade 
da produção de café do 
Estado passa por coope-
rativas, que têm relevante 
participação no PIB minei-
ro. Temos muito orgulho 
do trabalho realizado pelas 
cooperativas em prol do 
desenvolvimento de Minas 
e do país”, observa. 

Números das
cooperativas de 

café
Minas Gerais possui 

54 cooperativas envol-
vidas com a cultura do 
café, que reúnem 81.397 
associados (51% dos as-
sociados totais do Ramo 
Agropecuário) e 7.162 

empregados (46% dos 
empregados totais do se-
tor). Juntas, elas produzi-
ram 11,2 milhões de sacas 
em 2017, conforme dados 
do Anuário de Informa-
ções Econômicas e So-
ciais do Cooperativismo 
Mineiro, publicado pelo 
Sistema Ocemg.

A arrecadação com a 
venda do produto foi de 
R$ 6,04 bilhões (ou 33,8% 
da receita das 198 coope-
rativas agropecuárias do 
Estado). As cooperativas 
mineiras de café movi-
mentaram em 2017 um 
patrimônio líquido de R$ 
1,7 bilhões. Neste mesmo 
período, o capital social, 
valor investido na coope-
rativa pelos associados, foi 
de R$ 477 milhões. No que 
diz respeito às sobras, em 
2017, o montante obtido foi 
de R$ 68 milhões.

As principais coopera-
tivas exportadoras de café 
são: Cooxupé, Cocarive, 
Cocatrel, Minasul, Cocapil, 
Coopfam, Carpec, Expo-
caccer e Coocafé. Em 2017, 
as cooperativas de Minas 
exportaram em torno 4,5 mi-
lhões de sacas (75 milhões 
de toneladas), o equivalente 
a 22% da exportação minei-
ra do produto.

ASSESSORIA DE IM-
PRENSA: ETC COMUNI-
CAÇÃO - Fonte: Easycoop

A Câmara Municipal 
de São Lourenço, apro-
vou por unanimidade, no 
último dia 29, a revisão 
da Lei 3.298/2017, que 
trata da regulamentação 
do Serviço de Inspe-
ção Municipal (SIM). 
Trata-se de um serviço 
prestado pela Prefeitura, 
através da Secretaria 
de Indústria, Comércio, 
Agricultura e Desen-
volvimento Econômico 
(SICADE), que visa pro-
mover a saúde pública, 
fortalecer os micros e 
pequenos empreende-
dores, produtores rurais 
e agroindústrias, tra-
zendo desenvolvimento 
local, com geração de 
emprego e renda.

Na prática, o Serviço 
de Inspeção Municipal 
controla a qualidade dos 
produtos de origem ani-
mal, como carnes, leite, 
peixes, mel e ovos e 
seus derivados. O SIM 
monitora e inspeciona a 
sanidade do rebanho, o 
local e a higiene da indus-
trialização, certificando 
com selo de garantia 
todos estes produtos. 
Também incentiva as 
pequenas empresas e 
empreendedores a saí-
rem da clandestinidade, 
transformando-os em 
empresários da área ur-
bano e rural, oferecendo 
aos consumidores, ali-
mentos com qualidade e 
segurança garantida.

A revisão desta lei 
encaminhada pela Pre-
feita Celia Cavalcanti, 
se fez necessária, para 
melhor adequação e 
atendimento aos pe-
quenos produtores no 
que tange a adequação 
à realidade do municí-
pio. Com essa revisão, 
mais produtores pode-
rão ser atendidos e be-
neficiados, tendo seus 
produtos inspeciona-

Revisão da Lei de Serviço 
de Inspeção Municipal vai 
fortalecer micro e pequeno 

empreendedor rural
Com essa revisão, produtores de São Louren-
ço poderão ser atendidos e beneficiados, ten-

do seus produtos certificados pelo S.I.M

dos e certificados pelo 
S.I.M. Neste contexto, 
quem sai ganhando é 
o consumidor final, que 
passará a consumir pro-
dutos inspecionados e 
com garantia de quali-
dade, porque aqueles 
produtos certificados, 
seguirão rigorosos cri-
térios sanitários e boas 
práticas, de acordo com 
a nova Lei.

Para o Secretário da 
SICADE, Marcelo Men-
des, São Lourenço dará 
um grande salto na ques-
tão de Saúde Publica, na 
formalização de novos 
empreendimentos, na 
abertura do mercado para 
novos investimentos e na 
geração de emprego e 
renda. “Empreendedores 
que regularizarem e cer-
tificarem seus produtos, 
terão uma maior abertura 
de mercado, pois seus 
produtos poderão estar 
nas gôndolas dos super-

mercados, mercearias 
e padarias legalmente; 
com isso a probabilidade 
de aumento das vendas 
e possíveis novos postos 
de trabalho”, confirmou 
Marcelo.

O Secretário ressal-
tou ainda a importância, 
comprometimento, em-
penho e motivação de 
toda equipe da SICADE 
para concluir essa eta-
pa da revisão, onde ele 
agradece a cada um. 
Agradece também a 
confiança depositada 
pela Prefeita, sendo ela 
grande incentivadora e 
apoiadora desse projeto. 
Também ressalta e agra-
dece a aprovação pela 
Câmara Municipal, em 
que vereadores entende-
ram e apoiaram o projeto, 
sabendo que se trata de 
algo de grande relevância 
para São Lourenço.

Com informações da 
Prefeitura Municipal

Geral



Correio do Papagaio  ::  Pág 7Sexta-feira,  09 de novembro de 2018

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 somente uma vez em cada linha.

Cada número deve aparecer somente uma vez em cada coluna.

Cada número deve aparecer somente uma vez em cada quadrante.

Toque você tambémCozinhe você também

Tirinhas

Escondidinho de carne moída

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de 
óleo

1 cebola picada
2 dentes de alho amas-

sados
300g de carne moída

1/2 pimentão verde em 
cubos

1 tomate sem sementes 
em cubos

1 talo de alho-poró em 
rodelas

1/2 abobrinha em cubos
1 cenoura em cubos

1/2 xícara (chá) de va-
gem cozida e picada
1/2 xícara (chá) de 

milho verde escorrido
Sal, salsa picada e 

noz-moscada ralada a 
gosto

1 e 1/2 xícara (chá) de 
Catupiry

500g de batata cozida e 
espremida

2 colheres (sopa) de 
manteiga

1/2 xícara (chá) de 
creme de leite

Ria você também
Ajudando o 

velhinho

Joãozinho entra em 
casa esbaforido:

- Mãe, mãe, me dá 
um real pra eu dar pro 
tio ali na rua!!

Orgulhosa, ela dá 
o dinheiro ao filho e 
pergunta:

- Pra qual tio você 
vai dar o dinheiro, 
meu anjo?

- Pra aquele ali que 
está gritando “Olha a 
pipoca quentinha!”

Vovó repreende 
o neto

A vovó repreende 
o neto:

- Joãozinho, por que 
você atirou uma pe-
dra na cabeça do teu 
primo?

- Ele me beliscou!!!
- E por que você não 

me chamou?
- Pra quê? A senho-

ra não iria acertar…

Três paulistas 
e um mineiro

Três paulistas e um 
mineiro numa clínica 
de loucos:

1º. paulista: -
Eu tenho muito di-

nheiro... Vou comprar 
o Citibank!

2º. paulista: -
Eu sou muito rico... 

Comprarei a General 
Motors!

3º. paulista: -
Eu sou um magna-

ta... Vou comprar a 
Microsoft!

E os três ficam es-
perando o que o mi-
neiro vai falar.

O mineiro engole a 
saliva... faz uma pau-
sa... e diz:

- Num vendo...

O ladrão azarado

Um homem rindo 
muito conta para o 
amigo:

- Hoje às 03:30 da 
manhã entrou um la-
drão lá em casa...

O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! 

Um ladrão entrou na 
sua casa e você está 
rindo??E o que ele 
levou?

E o homem respon-
de:

- Levou uma surra ... 
minha mulher achou 
que era eu chegando 
bêbado.

Dor de dente

O Bêbado chega no 
boteco e pede uma 
dose de pinga, e dá 
a desculpa de que o 

dente doía muito.
Ele tomou a pinga, 

disse que o dente con-
tinuava a doer e pediu 
mais uma dose.

Novamente ele to-
mou a pinga, recla-
mou que o dente ain-
da doía e pediu mais 
uma dose caprichada 
de pinga.

O dono do boteco já 
curioso, pergunta:

- Mas qual dente 
que está doendo tanto 
assim?

O bêbado tira uma 
dentadura da boca , 
aponta e diz:

- Não sei se é esse 
ou esse outro!

Português toman-
do banho

Manuel está toman-
do banho, e grita para 
Maria:

- Ô Maria, me traz 
um xampu.

E Maria lhe entrega 
o xampu. Logo em 
seguida, ele grita no-
vamente:

- Ô Maria, me traz 
outro xampu.

- Mas eu já te dei 
um agorinha mesmo, 
homem!

- É que aqui está 
dizendo que é para 
cabelos secos, e eu já 
molhei os meus.

O silêncio é pre-
ferível à loquacidade; 
morre do mal do silên-
cio, mas evita o perigo 
da loquacidade. Saber 
calar é virtude cem ve-
zes mais rara do que 
saber falar.

Rabi Azai, o sábio, 
viajava pelo Irã em 
companhia de vários 
discípulos. Em certo 
momento, um mercador 
persa, que vinha na 
caravana, tomado de 
cólera, por um motivo 
fútil, entrou a vociferar 
contra os israelitas. Um 
dos discípulos disse ao 
mestre:

-Vamos ó rabi, res-
ponde com energia a 
esse homem. Insulta-o 
por nós. Ele fala em 
valaat e tu conheces 
muito bem esse dialeto!

Retorquiu o douto 
Azai:

-Sim, meu f i lho, 
aprendi a falar o deri, o 
galani e o valaat, mas 
aprendi também a ficar 
calado em valaat, em 
deri e em galani. É o 
que vou fazer. Guardar 
silêncio nesses três dia-
letos persas. E acres-
centou imperturbável, 
anediando as longas 
barbas brancas que 
lhe caíam sobre o pei-
to: - Seria insensatez 
trocar injúrias com um 
exaltado, que deblatera 
como um louco e que 
nem sabe o que está 
dizendo.

Pelo silêncio, podes 
ter um desgosto, mas a 
loquacidade semeará 
a estrada de tua vida 
de mil e um arrependi-

mentos. Uma palavra 
irrefletida é, amiúde, 
mais perigosa do que 
um passo em falso.

Guarda a tua língua, 
como guarda o avaren-
to a sua riqueza. A na-
tureza, que nos deu um 
só órgão para falar, nos 
forneceu dois para ou-
vir. A inferência é óbvia. 
Forçoso é concluir que 
havemos de ouvir duas 
vezes e falar uma só.

Conta-se que um 
árabe ingressou numa 
comitiva em que todos 
eram barulhentos e dis-
cutidores e guardou lon-
go silêncio. Um dos com-
panheiros lhe segredou:

-Cons ide ram- te 
como um dos mais no-
bres da tua tribo. Sei 
agora o motivo. És si-
lencioso e discreto.

Replicou o islamita:
- Meu irmão, o nos-

so quinhão de ouvidos 
nos pertence; as pala-
vras afoitas e levianas 
que proferimos perten-
cem aos outros. A pala-
vra que ficou pendente, 
pelo silêncio, em nos-
sos lábios, é vassalo 
pronto a nos servir; a 
que proferimos leviana 
e inoportunamente é 
algoz atento em nos 
escravizar.

O sábio e judicioso 
Simeão, filho do Rabi 
Gamaliel, doutrinava:

- Passei a vida entre 
sábios e nada achei 
melhor do que o silên-
cio. O essencial não 
é estudar, é fazer. E 
quem fala demais abre, 
em sua vida, portas e 
janelas para o pecado.

Elogio ao silêncio

Cantinho da Coquetel

Sudoku

O simpático fã, não me escapou...
Às dez para as sete da manhã 

já me encontrava embarcado na 
poltrona 9 do ônibus que me levaria 
à cidade de Valença, RJ, quando ao 
meu lado senta-se um senhor gor-
ducho dotado de uma luzidia calva. 
Reclinando a poltrona, escarrapacha-
-se descansando os braços sobre a 
proeminente e incomparável barriga. 
Observando-o discretamente, imagi-
nei que o cidadão era dessas pessoas 
que adoravam um bom cochilo. E não 
deu outra, ao entrarmos à linha ver-
melha já se ouvia seus primeiros res-
sonos. Um pouco adiante a altura de 
Mesquita, um ronco discreto fazia-se 
presente acompanhado de um som 
agudo como se fosse um assobio.

Embora estivesse entretido na 
leitura do meu compêndio sobre as 
Crônicas dos Turistas Pitorescos em 
um livro do qual sempre me utilizo 
nos momentos de tranquilidade, afi-
nal todo pai não deixa de amar seus 
filhos, senti que os roncos começa-
vam a interferir na minha atenção à 
leitura e resolvi fechar o livro ficando 
a curtir a paisagem.

Próximo à entrada, pela via 
Dutra, para Piraí, absorto em meus 
devaneios, fui surpreendido por um 
ronco forte do gorducho. Ao virar 
a cabeça, um tanto espantado o 
mesmo de olhos arregalados, dei-
xa aparecer um sorriso meio sem 
graça e, meneando a cabeça diz:- 
Desculpe-me, mas esta noite deitei 
muito tarde e dormi pouco. A partir 
de então o simpático careca ficou 
a conversar, quando de repente 
arregalando os olhos, observa sobre 
minhas pernas o compêndio das 
crônicas; Esses turistas pitorescos. 
Ao revelar ser um leitor assíduo 
dessa coluna no semanário em Vas-
souras, indagou-me em que livraria 
o adquirira. Nenhuma foi a minha 

resposta. Apenas por ser o cronista 
que as escreve, o tenho à minha 
satisfação pessoal a lê-lo quando 
me encontro relaxado e tranquilo. 
Afinal qual é o pai que não gosta de 
curtir o seu filho? 

Sem ação talvez pela surpresa 
me fez uma indagação: - São verda-
deiros ou criados pela imaginação 
os episódios e fatos ali expostos em 
suas crônicas ?

Sorrindo o respondi: - Sim, são 
reais. As pessoas, os turistas em 
especial, sempre nos proporcio-
nam esta mina farta e inesgotável 
de episódios. Veja por exemplo o 
senhor neste exato instante... Re-
trucando e sorrindo, o gorducho se 
defende. – Ah... Mas roncar é uma 
circunstância, infelizmente, natural 
à maioria das pessoas. Sem dúvida 
concordo. Mas andar pelas ruas, via-
jar, desfilar em público com o par de 
tênis calçado de modelos diferentes 
e ainda por cima o pé direito preto 
com apliques em branco e verde 
e, com o esquerdo todo azul, não 
é uma coisa normal, concorda?  A 
observar sua falha, meneando a 
cabeça a deixar esboçar um leve 
sorriso, diz; É mesmo... Você tem 
razão. Serei então personagem de 
sua próxima crônica? 

Moral da história: Por mais que 
sejamos desligados nas coisas que 
fazemos na vida, sempre, se deve 
ter um pouco de atenção e cuidados 
com aquilo que nos diz respeito.

Ah... esses” turistas distraídos” 
quando se vêm flagrados pelos 
seus próprios desligamentos, são 
de fato bem pitorescos e, ainda 
quando tentam não querer ser um 
personagem em potencial, mais 
pitorescos se tornam.  Desculpe-me 
seu Djalma...Mas nosso momento é 
bem pitoresco  não acha?

Passatempo

1/2 xícara (chá) de quei-
jo mussarela ralado

1/2 xícara (chá) de quei-
jo parmesão ralado

 
Modo de fazer:

Aqueça o óleo em fogo 
médio e frite a cebola 
e o alho por 3 minutos. 
Junte a carne e refo-
gue até secar. Junte o 
pimentão, o tomate, o 
alho-poró, a abobrinha, 
a cenoura e refogue por 
4 minutos. Junte a va-
gem, o milho, sal, salsa 
e refogue até secar. Co-
loque em um refratário, 
espalhe o Catupiry® e 
reserve. Leve uma pa-
nela ao fogo baixo com 
a batata, a manteiga, 
sal, noz-moscada e o 
creme de leite, mexendo 
até ficar liso. Espalhe no 
refratário, polvilhe com 
os queijos e leve ao for-
no médio, preaquecido, 
por 20 minutos ou até 
dourar. Retire e sirva.

Lendas do Bom Rabi
(Malba Tahan)
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São Lourenço

A Prefeitura Municipal 
de São Lourenço, através 
da Diretoria de Cultura e 
do Conselho Municipal 
do Patrimônio Cultural, 
realizará o Primeiro Con-
curso de Presépios de São 
Lourenço. 

Serão premiadas até 
oito produções em duas 
categorias: presépios tra-
dicionais e não tradicio-
nais.

A Prefeitura informou 
que o concurso tem como 
um dos objetivos “pro-
mover, dinamizar e pre-
servar a cultura popular 
da criação de presépios 
natalinos, valorizando 
as técnicas artesanais 
e artísticas locais, in-
centivando a utilização 
de materiais e matérias-
-primas recicláveis”, além 
de fomentar e preservar 
a cultura e a memória 
das tradições religiosas 
populares do Natal.  

O  va lo r  t o ta l  das 
p remiações  é  de  R$ 
5 .200,00,  sendo que 
será utilizado como fon-
te a verba proveniente 
do Fundo do Patrimônio 
Cultural, que é recebida 
através do ICMS Cultural 
para investimento e difu-
são da cultura na cidade.

O concurso é aberto 
para toda a comunidade, 
portanto qualquer pessoa 
pode participar. As inscri-
ções são gratuitas e vão 
até dia 17 de dezembro. 
A divulgação do resultado 

1º Concurso de Presépios 
de São Lourenço

Concurso é gratuito e aberto para toda a comunidade

será dia 27 de dezembro.
Como valorização da 

arte, as imagens deverão 
ser esculpidas ou mo-
deladas pelo autor, não 
sendo aceitas imagens 
comerciais. As imagens 
poderão ser executados 
em quaisquer técnicas e 
materiais, exceto obras 
realizadas com materiais 
perecíveis ou adulteráveis.

Entre os dias 18 de de-
zembro a 26 de Dezembro, 
todas as obras ficaram 
expostas  para o público, 

onde cada visitante terá 
direito a um voto para 
eleger o melhor Presépio 
Tradicional e um voto para 
eleger o melhor presépio 
Não Tradicional. Para dar 
seu voto, o visitante deverá 
levar um documento com 
foto, podendo ser RG, 
Carteira de Habilitação ou 
Carteira de trabalho.

O lugar da exposição 
ainda está sendo definido 
pela Secretaria. 

A escolha dos ganha-
dores será feita através 

do voto popular e por uma 
comissão julgadora, com-
posta por cinco membros 
escolhidos entre os profis-
sionais do setor de Cultura, 
Educação e Comunicação 
pela Prefeitura Municipal 
de São Lourenço.

De 03 de Janeiro 2019 
ao dia 06 de Janeiro de 
2019, haverá exposição 
com as obras selecio-
nadas e premiadas e as 
demais obras que parti-
ciparam que desejarem 
continuar exposta.

No dia 06 de novembro, 
terça-feira,  a prefeitura de 
São Lourenço decretou 
estado de calamidade fi-
nanceira, pelo período de 
90 dias. Isso porque mais 
de 20 milhões de reais, 
que seriam repassados 
pelo Governo de Minas 
Gerais, não chegou ao 
cofre público da cidade. 

O Governo de Minas, 
como já falamos anterior-
mente, vem há algum tem-
po atrasando os repasses 
de recursos oriundos do 
FUNDEB, ICMS, IPVA, 
Saúde (COSEMS MG), 
Piso Mineiro Assistência 
Social Fixo, Transporte 
Escolar, dentre outros para 
as prefeituras do estado. 

Segundo informações 
da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), a situ-
ação é grave. Mais de 300 
prefeituras já ingressaram 
com ações judiciais contra 
o Estado, para recebimen-
to dos repasses atrasados. 

A dívida total com os 
municípios mineiros, in-
cluindo também repas-
ses da Saúde, multas de 
trânsitos e juros e corre-
ções, já alcança a cifra de 
R$ 9,7 bilhões, segundo 
levantamento da AMM, 
atualizado no dia 31 de 
outubro de 2018.

Muitas cidades já estão 
com salários dos servido-
res e fornecedores atrasa-
dos, além da paralisação 
de serviços básicos para 
atendimento à população.

Ao longo do ano, diver-
sas ações, manifestações 
e paralizações das pre-
feituras foram realizadas 
para reivindicar os repas-
ses, porém o governo, até 
agora, não regularizou os 
pagamentos. 

A Prefeitura informou 
que, com a falta dos re-
passes obrigatórios que 
compõem as receitas do 
município, haverá difi-

culdades para manter o 
equilíbrio econômico e 
financeiro das contas,  
“considerando que as des-
pesas orçadas, são de 
fundamental importância 
para a continuidade da 
prestação de serviços 
públicos essenciais, den-
tre eles o atendimento 
assistencial, educacional 
e da saúde”.  

De acordo com a Pre-
feita Célia Cavalcanti, a 
situação piorou nos últi-
mos meses com a falta dos 
repasses.  “Estes repasses 
fazem parte da receita do 
município e a falta deles 

está gerando grandes difi-
culdades no atendimento, 
prestação de serviços e 
no pagamento dos servi-
dores”, destacou.

O período de cala-
midade pode ser prorro-
gado caso necessário, 
para que as ações ad-
ministrativas possam ser 
executadas dentro das 
atuais disponibilidades 
financeiras, adequando 
a funcionalidade dos se-
tores da Administração.

O comunicado ainda 
informa que para econo-
mizar, sem prejudicar os 
serviços essenciais, ficará 
proibido, nesse período,  
o pagamento de horas-
-extras,  a contratação de 
bens e serviços para todos 
os setores administrativos, 
o início de qualquer serviço 
que não seja considerado 
essencial ou que não se 
destine à manutenção da 
Saúde ou da Educação, 
o uso de máquinas, cami-
nhões e equipamentos em 
serviços que não sejam es-
sencialmente necessários 
e inadiáveis, despesas com 
festividades de qualquer 
tipo ou natureza, a não ser 
aquelas que dispuserem 
de recursos financeiros 
próprios e exclusivos, entre 
outras medidas.

Prefeitura de São Lourenço 
decreta calamidade financeira
A ação precisou ser tomada devido a falta

de repasses do Estado


