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Posto digital regional do INSS é
inaugurado em Andrelândia

O posto atenderá toda região com serviços que antes só
eram feitos nos grandes centros
Foi inaugurado na última
sexta-feira, dia 26 de abril, o
Posto de Atendimento Digital
do INSS, em Andrelândia,
onde as pessoas poderão dar
entrada em vários serviços, os
quais antes eram realizados
em cidades maiores, como Juiz
de Fora e São João del-Rei.
Para isso, o local conta
com um serviço 100% digital,
o que possibilita o envio dos
documentos necessários para
a análise dos benefícios. “Isso
irá gerar mais economia e
comodidade para as pessoas.
Pois a partir de agora, estes
serviços podem ser realizados
aqui em Andrelândia e os cidadãos não precisam mais ir
até grandes centros para apresentar a documentação exigida
para benefícios como requerimento de aposentadoria, de
benefício assistencial, salário
maternidade, entre outros”,
explica o gerente executivo do
INSS de Juiz de Fora, Edésio
Siqueira dos Santos.

Foto: PMA

Página 04

São Lourenço: a Capadócia Mineira
Sonhar abre acessos para
a esperança e ela é o que nos
preserva vivos. Na década
de 90 ficava maravilhado
com os campeonatos de balonismo realizados em São
Lourenço. A partir daqueles
eventos, voar se tornou um
dos meus maiores sonhos.
No final da década seguinte
sofri um grave acidente: tive
traumatismo cranioencefálico
grave. Sobrevivi por milagre.
Sequelas? Sim: três sentidos
afetados (visão, olfato e paladar) e outros relacionados à
memória. Deus conduz minha
vida. Mesmo com o infortúnio
continuo sonhando e lutando
por tudo aquilo que acredito.
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Governo de Minas reforça
ações contra a dengue
Medidas adotadas buscam mobilizar recursos de forma
mais ágil para enfrentamento da doença

Com o objetivo de conter o
avanço dos casos de dengue em
Minas Gerais, o governador Romeu
Zema decretou, nesta terça-feira
(23/4), Situação de Emergência
em Saúde Pública nos municípios
de abrangência das Macrorregiões
de Saúde Centro, Noroeste, Norte,
Oeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul do estado.
A partir desta ação, publicada
no Diário Oficial Minas Gerais,
será possível mobilizar recursos de
forma mais ágil para enfrentamento
do Aedes aegypti e estruturação de
serviços de atendimento às pessoas infectadas pelo vírus causador
da doença.
No conjunto de medidas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES)
também destinou R$ 4,18 milhões,
após aprovação da Resolução
SES/MG Nº 6.697, de 2 de Abril de
2019, na Comissão Intergestores
Bipartite (CIB).
Neste primeiro momento, 93
prefeituras receberão recursos
para reforço de despesas com
pessoal - como contratação de
agentes de controle de endemias e
capacitações para profissionais na
assistência hospitalar - e custeio e
manutenção de atividades, como
confecção e reprodução de material gráfico informativo, aquisição
de material de apoio para ações de
mobilização e mutirões de limpeza
de áreas prioritárias.
Tendo em vista a escassez
financeira para destinar verbas a
todas as prefeituras, a SES adotou

como estratégia a destinação de
recursos para os municípios com
alta incidência de dengue.
Assim, a cada 15 dias, até
o dia 30 de junho deste ano, os
municípios com alta incidência
irão contar com incentivo financeiro complementar, por meio de
resolução específica. O parâmetro
para definição dos municípios será
a divulgação do Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos
casos de Dengue, Chikungunya e
Zika Vírus.
A próxima resolução prevista
deverá contemplar 46 municípios,
no montante de R$ 1,88 milhão.
Ação permanente
Além dessas medidas emergenciais para conter o avanço da
doença, desde janeiro, o Governo
do Estado mobiliza uma forçatarefa, composta por agentes da
Saúde estadual e da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa), em
dez municípios com alta incidência
de pessoas com dengue e alta
infestação pelo mosquito.
A ação envolve diferentes áreas
da SES, como Assistência, Vigilância Epidemiológica, Controle
Vetorial, e conta com reforço dos
agentes de controle de endemias
municipais. Minas Gerais registrou,
até o momento, 140.754 casos
prováveis de dengue. Em 2019, até
o momento, foram confirmadas 14
mortes por dengue nos municípios
de Arcos (1), Betim (6), Frutal (1),
Ibirité (1) Paracatu (1), Uberlândia
(2) e Unaí (2). Atualmente, há 57

óbitos em investigação.
A diretora de Vigilância Epidemiológica da SES, Janaina
Fonseca Almeida destaca que a
participação da sociedade é essencial para controle da doença,
sobretudo quando se leva em
conta o fato de as residências
concentrarem 80% dos focos do
mosquito transmissor.
“Fazer o dever de casa é fundamental para que não venhamos
a vivenciar epidemias e para que
vidas sejam preservadas. A inspeção na residência, com a remoção
de focos de água parada, é algo
que não toma muito tempo e deve
ser feita rotineiramente. Sempre
damos os exemplos de vasos de
plantas e pneus usados como possíveis criadouros do Aedes, mas
devemos estar atentos a objetos e
recipientes em geral que possam
acumular água”, explicou.
De acordo com Janaina, em
2019, o número de casos mais
do que quadruplicou em relação
a todo o ano de 2018, quando
houve 29.369 registros. “Ainda não
estamos em um patamar similar ao
ano de 2016, mas há similaridade
com o ano de 2010, quando também houve epidemia no estado”,
comenta. A Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH), o Triângulo, o Norte e o Noroeste são as
regiões mineiras que concentram
o maior número de casos.
“Por isso articulamos várias
frentes, como o envio de equipes
da força-tarefa estadual, formadas

por até 40 agentes, para as localidades com maior incidência da
doença, além da disponibilização
de veículos para aplicação de
inseticidas a Ultra Baixo Volume
(UBV) e mobiliário para montagem
dos postos de hidratação, poltronas
para hidratação, longarina (cadeiras para espera) e cadeiras para
escritório, para funcionamento durante 24 horas”, destaca a diretora.
Os municípios de Unaí, Iguatama
e Betim já solicitaram itens para
montar unidades de hidratação.
Preocupação
Uma das situações que justificam o Estado de Emergência
é a vulnerabilidade de faixas da
população que não estão imunes
ao vírus tipo 02 da dengue. “Esse
sorotipo é mais agressivo, passível
de quadros com mais complicações e óbitos”, observa a diretora
Janaina Almeida.
Ainda há preocupação com
a situação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, pois
estudos demonstram que a ação
da dengue tipo 02 é mais danosa
neste grupo. “Até o momento,
os casos em Minas Gerais estão
distribuídos de forma equilibrada
nas diversas faixas etárias, mas a
literatura científica demonstra que
menores de 15 anos são mais suscetíveis e apresentam casos mais
graves. Ainda não observamos um
quadro específico nas crianças e
adolescentes, mas o mero risco
faz com que a vigilância seja ainda
mais redobrada”.

Mapeamento das Representações Sociais
do Trabalho Voluntário em uma associação
de assistência a pacientes oncológicos
Por Luziana Karla Braga
de Souza
Este texto finaliza as reflexões oriundas da dissertação
de mestrado cujo tema são as
representações sociais do trabalho voluntário, realizado por um
grupo de voluntários atuantes na
Associação do Voluntariado Vida
Viva, localizada em Varginha/
MG. Considerando o objetivo
geral deste trabalho que consistiu no mapeamento das representações sociais do trabalho
voluntário, considerou-se que
existe um campo de estudos em
transformação decorrente das
interações entre as práticas diárias e as representações sociais
criadas e compartilhadas na associação objeto deste estudo, o
que nos permitiu traçar as linhas
básicas da representação social
do trabalho voluntário desenvolvido na Associação.
No contexto da Vida Viva,
foram identificadas seis categorias de análise, a saber, o Enriquecimento Pessoal, Altruísmo,
Solidariedade, Pertencimento,
Resgate de sentido à vida e
Transformação Social, por meio
de seus símbolos (satisfação
pessoal, sentimento de utilida-

de, aprendizado e realização
pessoal; caridade, dedicação,
gratuidade e doação; cooperação com as necessidades do
outro, mutualidade e reciprocidade, empatia; desenvolvimento
de novas amizades e relações
interpessoais, vínculo com a
associação; superação de adversidade, revalorização da vida e
ressignificação do cotidiano; contribuição e preocupação social),
ancorados na vivência diária dos
participantes da pesquisa e objetivadas em seus discursos.
Neste caso, observou-se
uma predominância das categorias Enriquecimento Pessoal, por
meio da satisfação pessoal apresentada, seguida pela categoria
Altruísmo, sendo constituída pela
caridade, dedicação, gratuidade
e doação. Dessa maneira, estas
imagens e símbolos formam o
denominado núcleo central da
representação social do voluntariado Vida Viva, de Varginha/MG.
Esses resultados partiram do
depoimento dos voluntários ao
relatarem nas entrevistas e, também, reveladas nas observações
realizadas que estão satisfeitos
com seu trabalho por este trazer
um bem-estar físico e emocional
para eles, reforçando os estudos

de Domeneguetti (2001), quem
relatou que o trabalho voluntário
pode proporcionar uma relação
de duplo benefício, tanto para
quem presta quanto para quem o
recebe. Em relação ao Altruísmo,
este foi possível ser observado
principalmente pela gratuidade
do trabalho voluntário e pela ênfase dada à caridade no sentido
de refletir o amor ao próximo,
percebida como virtude pelos
próprios voluntários.
Tendo em consideração o
predomínio das categorias de
Enriquecimento Pessoal e de
Altruísmo, cabe ressaltar o perfil
dos voluntários, o qual foi constituído por uma presença feminina
de 87%, formada principalmente
por mulheres que não possuíam
atividade profissional externa ao
lar. Além disso, os resultados
apontaram uma maioria absoluta
de aposentados e, por fim, de
80% de voluntários que professavam a religião cristã.
Partindo dessas características, observou-se uma congruência com a predominância
das duas categorias citadas
anteriormente por três motivos.
O primeiro remete à relação da
aposentadoria e o trabalho voluntário, por este permitir a continuidade do desenvolvimento de
atividades pelos voluntários em
um momento de distanciamento
profissional, os quais veem um
significado social ao fazer parte
de um novo grupo. Também em
relação ao Enriquecimento Pessoal, cabe salientar que mulheres, sem atividade profissional,
podem estar vendo no trabalho
voluntário uma oportunidade de
emancipação social ao desempenhar atividades externas às
domésticas. O terceiro motivo
se dá na proximidade entre os
valores cristãos com o Altruísmo,
ao defenderem a benevolência e
o amor ao próximo como fundamentos da tradição da Igreja.
No que pertine à Solidariedade, cujo valor reflete ajuda,
humanidade e amparo ao outro,
ficou evidente nas falas dos
voluntários uma proximidade
com os valores de Altruísmo ao
ser descrita na prática social ao
envolver o cotidiano da organização em torno da preocupação
e da percepção de mundo em
situações vividas. Porém, no
que tange ao interesse da ação,
essas duas categorias divergem
em seus objetivos, sendo esta
não conduzida por um caráter
desinteressado.
A quarta categoria revelada
neste estudo remete ao Pertencimento, o qual se compreende
na necessidade de formação
de vínculos sociais e afetivos no
ambiente de trabalho, bem como,

no sentimento de pertencimento
à associação. Este resultado
reforçou o entendimento de que
o voluntário da Vida Viva está
inserido em um locus construído
por relações simbólicas onde
existe uma constante construção
da realidade cotidiana e social na
associação que o faz estabelecer
vínculos de fidelidade com a entidade, tendo em vista que a média
de permanência como voluntários
foi de mais de dez anos. A quinta
categoria de Resgate do Sentido
da Vida emergiu trazendo três
símbolos. O primeiro símbolo
do voluntariado foi relacionado
com a forma de superação de
adversidades pessoais por meio
da resiliência. O segundo refletiu
um redirecionamento da vida
dos voluntários principalmente
relacionado a uma busca por
novas alternativas de vida após a
ocorrência de traumas familiares
como, por exemplo, a perda de
entes queridos. Quanto ao terceiro símbolo, de ressignificação
do cotidiano, este não foi contemplado em estudos anteriores,
mas se constituiu nesta pesquisa
como uma mudança de visão a
respeito do mundo, olhando-o
positivamente.
A Transformação Social foi a
categoria menos mencionada pelos entrevistados. Este resultado
pode remeter a um envolvimento
sociopolítico ainda incipiente na
sociedade varginhense pelos
voluntários que participaram
desta pesquisa, tendo em vista
a reduzida carga horária de trabalho ofertado na associação,
o que pode não proporcionar
uma atuação nesse sentido de
alteração do status quo.
Dessa forma, sugerem-se a
partir deste trabalho que, em futuras pesquisas, sejam abordadas
as representações sociais em
organizações filantrópicas que
atuem em áreas diversificadas,
como, por exemplo, entidades
culturais, educacionais e de proteção ambiental, a fim de discutir
a permanência ou divergências
entre os resultados. Cabe também realizar pesquisas que discutam categorias como imagens,
símbolos e valores que são compartilhados em torno da atividade
voluntária, permitindo assim um
detalhamento mais amplo dessas
representações sociais.
Luziana Karla Braga de
Souza é advogada, vice-presidente da Comissão de Direitos
Humanos da OAB subseção de
Varginha/MG, professora de
graduação e pós graduação,
especialista em Direito Penal
e Processo Penal; além de
mestre em Gestão Pública e
Sociedade pela Universidade
Federal de Alfenas/MG.

Home sweet home

Por Henrique Selva Manara
29 de abril de 2019, estou
em Belo Horizonte e escrevo
para minha Liverpool, São Lourenço. Coloco um vinil, começa
o dedilhado em Lá maior de
Ticket to Ride. O sol em touro
anuncia as 16h20m, abro a
janela do passado para que
ele entre e derrame seu fulgor.
Na foto antiga minha silhueta
se desenha em sombra colorida sobre os vinis espalhados
no meu quarto. Coleções de
gibis e vinis. Batman, Hellblazer, Sandman, Chiclete com
Banana, Kiss, Janis, Doors,
Caetano, Chico, Titãs. Com
quantas primaveras se faz uma
adolescência, com quantas madrugadas sem voltar para casa,
não querendo abandonar o
papo com os amigos? Quantos
tombos de bicicleta? Quantos
“primeiros” porres? Quantos foras, e quantas primeiras vezes?
O primeiro bailinho, o primeiro
beijo, a primeira vez que você
mata aula, o primeiro vinil. Não
é mais madrugada, raro é o
momento em que coloco uma
agulha num disco, rara hoje é
uma nova primeira vez. Mas o
vinil ainda toca. Meu primeiro
foi o QUATRO ESTAÇÕES da
Legião Urbana. Toda vez que
penso em vinil penso em meu
primo, Romeu. Hoje a música
está ao alcance de um simples
toque de dedo no celular, um
menu infinito numa rede invisível que a cada segundo se
expande a cada nova postagem
sem um destinatário determinado. Tudo é de todos, assim
parece, nada é de ninguém,
assim está. Será? Não era assim antes. “Traficávamos” vinis
e gibis. Nos anos 90 o acesso
à indústria cultural era ralado.
Se você fosse adolescente recebendo uma pequena mesada
dos pais, era ainda mais difícil.
Eu devia ter meus 13 anos
quando tudo pra mim começou.
Estudava na Escola Polivalente,
na Vila Nova. Tudo parecia uma
sessão da tarde, ou erámos
influenciados por elas. Toda
vez que passava CARATÊ KID,
ROCK BALBOA, ou TE PEGO
LÁ FORA, podia saber que teria
briga no final da aula. Matar aula
eu aprendi vendo CURTINDO A
VIDA A DOIDADO (não façam
isso em casa, crianças, kkkk).
Mas também rolava o FOOTLOOSE, que fazia todo mundo
querer se apaixonar e fazer um
bailinho de passar a vassoura.
Desses bailinhos os mais legais
aconteciam na casa da minha
tia Fátima e meu tio Péricles,
nós dávamos trabalho pra eles,
coitados. Depois aconteceram
alguns na minha casa também,
mas as festas do Romeu eram
memoráveis. A geração mais
nova de São Lourenço conheceu
o Romeu como o professor muito
louco com a bandana na cabeça.
Uma mistura de Ozzy Osbourne
com Vince Neil, um cara exótico
entre os tradicionais. Já eu, conheci várias fases do Crüe, era
assim que os amigos das antigas
o chamavam. Conheci o Romeu
goleiro da quadra, o Romeu
desenhista e colecionador de
heróis de quadrinhos, o Romeu
apaixonado por Rock n’ Roll, e
principalmente o Romeu primo
mais velho. Com certeza ele foi
uma das minhas primeiras referências, um dos meus primeiros
heróis, o cara que eu queria ser.
Foi ele quem me fez gostar de
desenhar, hoje uma das minhas
profissões, e também foi ele
quem jogou eu, meu irmão João

Junior e meus outros primos no
mundo do Rock’ n` Roll. Naquela
época, antes mesmo do CD (vocês
sabem o que é isso, né?), como antes eu dizia, era muito caro comprar
um vinil, mas nós, adolescentes
de pouca grana tínhamos uma
estratégia. O que fazíamos era
uma coleção compartilhada, muito
antes das redes virtuais. Cada um
da galera tinha direito a comprar os
discos das bandas que mais gostasse, e aí emprestávamos uns para
os outros. Isso não era formalizado,
mas existia uma questão de honra
no ar, quando alguém comprava o
da banda preferida do amigo, era
uma semana de “gelo”, explicações
e desculpas. Igual também quando
um se apaixonava pela menina
que o outro tinha dito antes já estar
apaixonado. Isso era um absurdo.
O mais engraçado é que quase
nunca ficávamos com a menina,
mas os sonhos de namoro eram
tão gostosos quanto os sonhos de
ter uma banda. Existiam também
as Fitas K7, nela você fazia aquela
coletânea que era a sua carta de
amor para a menina que você estava apaixonado, se ela gostasse
já era um bom caminho andado. O
Romeu deve ter gravado um milhão
dessas fitas. Mais do que por estar
apaixonado por uma menina, era
porque estava muito apaixonado
pelas músicas, ele queria que todos
as ouvíssemos, e que gostássemos
delas igual a ele. Ele era figurinha
carimbada na SOM ART e a DISCO
BRIU, antigas lojas de vinis e K7s
no centro da cidade, depois tornouse comprador assíduo da Studio 4,
uma das primeiras lojas a chegar
com uma grande coleção de CDs,
(CD é antes do DVD e Blu-Ray, viu
Cacilds?). Romeu gostava tanto de
seus vinis que teve uma época em
que ele saia com uns 10 ou 15 seus
discos na rua, em baixo do braço
como um protestante leva uma
bíblia. Peço a licença poética para
imaginarmos juntos, seu protesto e
sua palavra espalhada era o rock’
n’ roll. Se você perguntasse a ele
porque ele estava levando tantos
discos, afinal eram pesados, ele
te respondia. “_ Tô levando eles
pra passear, acho sacanagem
eles ficarem em casa sozinhos.”
Acho que ele foi em todos, todos
os shows que ele “KISS”. OZZY,
GUNS N’ ROSES, CULT, ROLLING
STONES, AC/DC, JUDAS PRIEST,
e claro MÖTLEY CRÜE, sua banda
preferida. Sinto que esse meu momento de nostalgia vem junto de vários acontecimentos. O fato de meu
primo ter ser tornado um encantado
em 2018, como diria Guimarães
Rosa, junto aos meus quarenta
anos nesse ano, me fez perceber o
tempo de minha adolescência como
vintage. Tempos dourados, nossas
revoluções por minuto eram bandas e sonhos, tudo era mais leve
e a gente não se dava conta disso.
Hoje a cultura pop dos stremios,
app, downloads e links, revisitam
minha adolescência, STRANGER
THINGS que o diga. Recentemente
foi lançado o filme THE DIRT sobre
o Mötley Crüe, um entretenimento
gostoso e leve como nossas antigas
sessões da tarde. Tá bem, vai lá,
admito, tem censura para menores
de 18 anos, seria mais como nossa antiga Tela Quente. Todos os
amigos do Romeu sentiram uma
mistura de alegria e tristeza, alegria
por através do filme matar um pouco
a saudade do velho Crüe, tristeza
por ele não ter tido esse tempo de
assisti-lo. Como disse meu amigo
Pão de Queijo, “_Ele ia querer
assistir todos os dias”. Se você foi
aluno do Romeu, corre lá na Netflix
e assiste, vai dar boas risadas e ter
um ótima trilha sonora. Saudades
primo, guarda um lugar pra mim na
primeira fila.
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Circuito das Águas sediará a
competição Grampér
Competição de ciclismo de Estrada acontecerá no dia 16
junho e inscrições já estão abertas
Cidades do Circuito das
Águas serão o trajeto da
grande competição Grampér
– Circuito das Águas. A prova
é a mais nova e desafiadora
competição de ciclismo de
estrada do Brasil, que vai
reunir atletas amadores e
profissionais numa das regiões mais propícias à prática
do ciclismo de estrada.
Muitas subidas, poucos
planos e a oportunidade de
pedalar em uma região muito
arborizada, com lindas paisagens e um ótimo asfalto,
assim está sendo divulgada
a competição, que ocorrerá
no dia 16 de junho e, além
de São Lourenço, passará
por estradas das cidades de
Caxambu e Pouso Alto.
É esperado um grande
público de atletas e em torno
de 3.000 turistas visitando
a região por conta do final
de semana do evento. O
Grampér será muito mais que
uma prova de ciclismo, e terá
também palestras, shows,
atividades para crianças e
familiares, com o objetivo
de integrar o evento ao calendário anual de ciclismo
amador nacional, e promover
o desenvolvimento de turismo
e economia da região.
A prova oferece duas opções de percurso. O mais
longo tem154 km de extensão
e 2 mil metros de altimetria.
O circuito médio percorre 88
km e atinge 1.170 metros
de altimetria. Ambos iniciam
e terminam no Parque das
Águas de São Lourenço.
As características do circuito são similares àquelas
da clássica Liège-BastogneLiège, a mais antiga prova
de ciclismo de estrada do
mundo.

Foto: Raphael Ritter

Prova terá percurso nas estradas de São Lourenço, Caxambu e Pouso Alto

Terão categorias masculinas, femininas e de duplas
mistas, além de Categoria
Paraciclismo.
A prova conta com o total
apoio das prefeituras de São
Lourenço, Caxambu e Pouso
Alto e das autoridades públicas da área de segurança.
Assim, durante a realização
de Grampér – Circuito das
Águas, as duas pistas dos
trechos de prova nas BR´s
383, 460 e 354 serão interditadas para os veículos,
garantindo a proteção dos
participantes.
Para já ir promovendo
o evento na região, no dia
31 de março, São Lourenço
recebeu cerca de 40 ciclistas
do Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais para realizar
o reconhecimento de parte
do circuito oficial da prova

e para conhecer a região e
suas belezas naturais.
Os atletas, em sua maioria
professores de assessorias
esportivas e pessoas influentes no meio do ciclismo
amador, foram convidados
para participar do evento
teste, percorrendo um trecho
do percurso original e oficial
da prova, totalizando 100km e
mais ou menos quatro horas
de duração.
Acompanhados pelas polícias Rodoviária Federal e
Militar, mais carros de apoio
da organização, ambulância
e motobatedores, o pelotão
seguiu em direção à Caxambu e retornou para são
Lourenço.
A organização teve feedback muito positivo dos ciclistas,
que ficaram impressionados
com as condições e qualidades

do asfalto, um fator importante
tanto para competitividade
quanto por segurança, e também com as belezas naturais
da região.
“Foi sensacional. Minhas
impressões foram as melhores
possíveis. A estrada é rodada,
tem pontos de subida, há
pontos que você consegue
desenvolver velocidades na
descida. Sem contar a beleza
do circuito, conseguimos até
ver um casal de tucanos voando perto da gente. Recomendo
bastante a realização da prova”, ressaltou André Campos,
Fundador e professor da ACP
Cycling, em São Paulo.
Para mais informações
e inscrições, acesse www.
gramper.com.br. Em caso
de dúvidas, envie um e-mail
para comunicação@gramper.
com.br.

“Geladeira literária” estimula
a leitura em Itanhandu
Projeto transforma geladeiras em estantes e oferece livros
gratuitos para a população
Geladeiras sem uso ganharam uma nova função em
Itanhandu.
As “geladeiras literárias”
estão sendo implantadas pela
cidade para estimular e incentivar a leitura, fazendo com
que cada vez mais pessoas
tenham acesso aos livros.
O eletrodoméstico foi restaurado e transformado em
uma estante de livros à disposição da população. É uma
espécie de mini biblioteca em
um espaço público e de livre
acesso, onde as pessoas podem retirar exemplares, como
também poderão deixar obras
literárias que têm em casa,
para compor o acervo.
Ao todo, dez geladeiras
foram doadas para a Prefeitura e serão distribuídas
pelos bairros. Uma delas já
está em plena atividade e foi
colocada na Rua 7, ao lado
Caixa Econômica Federal, no
Centro da cidade.
A ideia da “Geladeira Literária” é desenvolvida em
vários municípios brasileiros e
teve início em 2012 na cidade

de Brasília, no Distrito Federal.
De lá para cá muitos livros foram distribuídos, o que ajuda
para tentar diminuir o número
alarmante sobre leitores no
Brasil. O hábito de ler ainda
é uma realidade que precisa
avançar no nosso país.
Segundo pesquisa realizada pelo Ibope a pedido do
Retratos da Leitura no Brasil
e divulgada no ano passado,
44% da população brasileira
não lê e 30% nunca comprou
um livro. A pesquisa considera que é leitor quem leu,
inteiro ou em partes, pelo
menos um livro nos últimos
três meses. No entanto, os
estudos mostram que 30%
da população nunca comprou um livro.
De acordo com o Secretário de Turismo e Cultura,
Renato Carneiro, o projeto
tem sido muito bem aceito
pela população.
“Colocaremos Geladeiras
Literárias em todos os bairros,
inclusive na Zona Rural.
Estamos recebendo mais
doações de geladeiras e aos

Foto: PMI

Geladeiras Literárias serão colocadas em vários pontos da cidade

poucos vamos instalando nas
outras localidades. O projeto
também é uma parceria com
as escolas, que estão nos

dando apoio e ajudando com
a divulgação. Esse projeto
tem sido muito positivo para
todos”, conta Renato.
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Regional

Posto digital regional do INSS
é inaugurado em Andrelândia

O posto atenderá toda região com serviços que antes só
eram feitos nos grandes centros
Foi inaugurado na última sextafeira, dia 26 de abril, o Posto de
Atendimento Digital do INSS, em
Andrelândia, onde as pessoas
poderão dar entrada em vários
serviços, os quais antes eram realizados em cidades maiores, como
Juiz de Fora e São João del-Rei.
Para isso, o local conta com
um serviço 100% digital, o que
possibilita o envio dos documentos necessários para a análise
dos benefícios. “Isso irá gerar
mais economia e comodidade
para as pessoas. Pois a partir de
agora, estes serviços podem ser
realizados aqui em Andrelândia e
os cidadãos não precisam mais ir
até grandes centros para apresentar a documentação exigida para
benefícios como requerimento de
aposentadoria, de benefício assistencial, salário maternidade, entre
outros”, explica o gerente executivo do INSS de Juiz de Fora,
Edésio Siqueira dos Santos.
O posto, que é uma parceria
entre a Agência do INSS de Juiz
de Fora e a Prefeitura Municipal
de Andrelândia, é o primeiro
desta Regional a ser inaugurado
e irá atender não só a população de Andrelândia, como das
cidades vizinhas. “Este posto é
tão importante para a o INSS,
como para a população, pois irá
desafogar as grandes agências
e proporcionar mais agilidade
para os requerimentos”, destaca
a Chefe do Serviço de Benefícios

Fotos: PMA

da Gerência Executiva do INSS
de Juiz de Fora, Miriam de Moraes Rossini.
O Posto de Atendimento do
INSS funciona no Prédio da Estação Ferroviária, de segunda a
quinta-feira das 7h às 11h e das
12h30 às 16h30; e as sextas-feiras
7h às 11h e das 12h30 às 16h.
Confira alguns dos serviços
que são oferecidos no Posto de
Atendimento de Andrelândia:
• Requerimento de aposentadoria;
• Requerimento de Auxílio Reclusão;
• Requerimento de Benefício
Assistencial;
• Certidão de Tempo de Con-

tribuição;
• Requerimento de Pensão por
Morte;

• Requerimento de Salário Maternidade.
Fonte: PMA

XXXI Festa do Vinho e do
Queijo em Liberdade

Evento será realizado no dia 11 de maio e renda
será revertida para a APAE da cidade
Marcada para o dia 11 de
maio, a tradicional festa do Vinho e do Queijo, em Liberdade,
esse ano vem cheia de novidades. Uma reformulação está
sendo feita, com a finalidade
de melhorar e tornar o evento
mais atrativo.
Com o intuito de angariar
fundos para a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Liberdade, o
evento promete levar muita
alegria para o público.
Segundo a organização, a
festa, que está na 31ª edição,
será no Parque de Exposições,
e terá um ambiente estruturado,
coberto, seguro e bonito, um
enorme salão semi aberto será
montado, com pista de dança
coberta e bar 360°. O evento
estará cheio de deliciosas comidas e bebidas para você e sua
família curtir e dançar a noite
inteira. Para este ano mais uma
novidade: haverá a primeira
edição do concurso Miss Vinho
e Queijo.
A abertura da festa será as
20h, com os alunos da APAE,
sendo uma ótima oportunidade
para toda a população conhecer
os alunos e o trabalho desenvolvido pela Associação.
Às 21h terá o concurso Miss
Vinho e Queijo e, para aquecer
ainda mais a noite, a partir das
23h, shows com as bandas
Quarteto Xotexamo, que traz o
melhor do forró pé de serra, e a

Banda Radiozara, com músicas
que marcaram épocas.
A entrada terá um valor simbólico de R$ 10,00 e crianças
até 10 anos não pagam.
Haverá também a venda de
mesas, com quatro lugares, no
valor de R$ 50,00. Essa opção
é limitada e venda somente
antecipada.
Segundo a organizadora do
evento Paulinha Carvalho essa
festa é muito especial para a
cidade e região. Minha equipe e
a equipe da APAE estamos tra-

balhando muito para que essa
festa seja inesquecível e volte
a ser uma grande festa no calendário da região. Ela tem uma
finalidade muito importante por
ser beneficente e toda a renda
ir para a APAE. Então convidamos a todos para participar com
a gente, precisamos da ajuda
de todos, e está imperdível. É
um evento para a família toda”,
convida Paulinha.
No cardápio terão porções
de diferentes queijos, de vários laticínios e os tradicionais
/

vinhos, além de vários outros
pratos.
“Além dos tradicionais queijos e vinhos, teremos outras opções, mas sempre em torno dos
dois principais ingredientes que
dão nome a festa. Na oportunidade também terão artesanatos
feitos pelos alunos da APAE. É
um evento que tem tudo para
dar certo, tem o abraço de toda
a cidade. Estamos fazendo uma
ampla divulgação e o legal é que
esse tipo de festa ajuda a girar a
economia da cidade”, ressalta.
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Aiuruoca

Igreja Matriz de Aiuruoca
celebra a morte e
ressureição de Jesus Cristo
Solene Semana Santa já é Patrimônio Cultural
da cidade e atrai centenas de fiéis

Em Aiuruoca, a solene Semana Santa realizada na Paróquia da Nossa Senhora da
Conceição já é Patrimônio
Cultural Imaterial do município. Esta tradição religiosa do
Cristianismo celebra a Paixão,
a Morte e a Ressurreição de
Jesus Cristo, e tem seu início
no Domingo de Ramos e o
encerramento no Domingo de
Páscoa. Durante os dias da semana aconteceram as Santas
Missas, procissões e confissões
demonstrando a fé e a tradição
da cidade.
Esse ano a programação
da Semana aconteceu entre os
dias 18 a 21 de abril.
Na quinta-feira santa, dia
18, houve a Santa Missa da
Ceia do Senhor, com o Sermão do Mandato, a Cerimônia
do Lava Pés, que lembra o
momento na história em que
Jesus sente que sua “hora” se
aproxima, reúne os seus discípulos e manifesta-lhes o último
desejo com esse gesto de lavar
os pés que marca para sempre a história da humanidade.
Após houve o transladação do
Santíssimo Sacramento e uma
vigília eucarística.
Na sexta-feira santa, também chamada de sexta-feira
da paixão, é um dia em que
os fiéis permanecem mais em
silêncio, jejum e abstinência de
carne. Neste dia, os cristãos
relembram a morte de Jesus
Cristo. Na parte da manhã
houve via sacra pelas ruas da
cidade. A tarde teve o Sermão
das Sete Palavras, os Lamentos do Senhor e a Solene Ação
Litúrgica com adoração da cruz
e comunhão. A noite os fieis
acompanharam o Sermão do
descimento da cruz, procissão
do enterro e beijo do senhor
morto.
No sábado santo a cidade
amanheceu com procissão para
o Cemitério com orações pelos
fiéis falecidos e a noite a Solene
Vigília Pascal.
No domingo de Páscoa, encerramento da Semana Santa,
às 4h30min da manhã houve
a tradicional Solene Ressoar
dos Sinos. Às 5h procissão da
ressureição e, após, a santa
missa.
Finalizando o dia santo, ainda houve a Procissão de Jesus
Ressuscitado e Nossa Senhora
da Alegria, seguida de Solene
Missa cantada pelo Coral em
Ação de Graças pela realização
da Semana Santa.
Igreja Matriz Nossa Senhora
da Conceição

Fotos: Divulgação Facebook Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Encenação na Matriz lembrou do momento da crucificação de Jesus

A paróquia da Nossa Senhora da Conceição foi criada
em 1717, sendo a mais antiga
do Sul de Minas. Considerada
como uma das cerimônias
mais tradicionais de Minas
Gerais, a Semana Santa de
Aiuruoca é celebrada desde o
início da povoação e criação
da paróquia. As cerimônias
realizadas na Semana Santa
pela Igreja preservam os antigos ritos católicos nas missas,
nas procissões, nos cortejos e
na música barroca, compondo,
assim, um cenário genuíno da
cultura brasileira.
A Igreja Matriz de Aiuruoca
localiza-se em frente à praça
principal da cidade. Ao longo
dos anos sofreu várias modificações; possui fachada em três
planos e a torre no centro onde
se encontra a porta principal,
em madeira pintada e muito
bem ornamentada. Na torre
encontra-se um nicho com uma
imagem de bronze da padroeira e logo em cima um relógio.
Em seu interior encontram-se
quatro altares de madeira que
segundo tradições locais são do
princípio do século XIX.
São todos trabalhados em
arabescos, medalhões, nichos
nas cores creme e dourado. O
forro da matriz não corresponde
ao seu estilo. O altar Mor é de
mármore trabalhado, pequeno,
porém belo. Neste mesmo
altar encontra-se a imagem
da padroeira e logo acima um
quadro em azulejo de N. Sra. da
Conceição tendo à sua direita
e esquerda dois anjos. Seu
interior é de cor cinza altares
laterais de mármore.

Durante toda a semana missas foram realizadas

Também houve procissões pelas ruas da cidade

Semana Santa de Aiuruoca é celebrada há anos na cidade

Fiéis acompanham a celebração do Domingo de Ramos

Várias encenações aconteceram pelas ruas da cidade
/

acesse www.correidopapagaio.com.br/aiuruoca
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Andrelândia

O Parque Arqueológico
da Serra de Santo
Antônio em Andrelândia

Parque possui uma riqueza espetacular de pinturas rupestres
O Parque Arqueológico da
Serra de Santo Antônio está situado na serra de mesmo nome,
localizada no município de Andrelândia com uma área é de aproximadamente 12,00 ha. (doze
hectares), com altitudes variando
entre 1.000 e 1.200m. A estrada
de acesso ao Parque não é pavimentada e o último quilômetro
compreende um aclive bastante
acentuado, mas que é facilmente
superado por carros com tração
4x4 ou tração traseira.
No parque podemos encontrar
uma riqueza, um conjunto espetacular de pinturas rupestres. São
mais de 500 figuras geométricas
e zoomorfas, dispostas ao longo
de cerca de 50 metros de um
enorme paredão rochoso, em um
local abrigado da chuva e junto a
uma paisagem deslumbrante.
Estas pinturas foram as primeiras representantes conhecidas da Tradição São Francisco no
Sul de Minas Gerais anteriormente esta tradição só era conhecida
no Norte do estado, junto ao Rio
São Francisco e há evidências de
terem sido feitas em pelo menos
três épocas diferentes. O local
tem ainda intrusões da pouco conhecida Tradição Astronômica.
A datação direta de pinturas
rupestres ainda é um grande desafio para a Arqueologia em todo
o mundo. No entanto, os testes
feitos com Carbono-14 em outros vestígios encontrados junto
ao paredão das pinturas indicou
mais de 3.000 anos de idade, o
que reforça a importância do sítio.
E a interpretação do significado
das pinturas é um desafio ainda
maior, pois a Arqueologia não
dispõe de informações para tal.
Assim, podemos contemplar e
admirar as pinturas, mas estamos
longe de compreendê-las.
As pinturas rupestres da Serra
de Santo Antônio constituem o
mais importante patrimônio cultural e estamos considerando aqui
o patrimônio artístico, histórico e
pré-histórico de uma vasta área de
Minas Gerais. E a Natureza, como
que ciente do seu valor, cuidou de
conservá-las em estado razoável
por dezenas de séculos.
Infelizmente, em poucas décadas de visitação as pinturas
estavam sendo rapidamente destruídas. Fogueiras acesas pelos
visitantes enegreciam o paredão
e os próprios registros rupestres;
a retirada de lembrancinhas, ou
seja, lascas do paredão contendo pinturas, causava destruição
irremediável; o desmatamento
da vegetação contígua ao abrigo expunha as pinturas ao sol.
E ainda mais absurdo, alguns
escreviam o próprio nome sobre
as pinturas.
Se nada fosse feito, em breve
muito pouco restaria das pinturas
ou mesmo nada. Fazendo uma
analogia, é como se as imagens
de Aleijadinho em Congonhas
do Campo estivessem abandonadas, à mercê dos visitantes
e vândalos. Com um agravante:
se Aleijadinho e suas obras são
bastante conhecidos, as pinturas
da Serra de Santo Antônio ainda
constituem um total enigma.
Era fundamental o desenvolvimento de um projeto de
preservação, para que as futuras
gerações possam conhecer o
riquíssimo patrimônio cultural
existente na Serra de Santo Antônio. E que, dotadas de novos
conhecimentos e recursos tecnológicos, pudessem talvez até
entendê-lo e interpretá-lo.
Foram essas as razões que
fizeram o NPA assumir a responsabilidade de proteger o

Fotos: NPA

Parque está situado na Serra de Santo Antônio, com uma área de 12 hectares
patrimônio arqueológico local,
salvando-o da destruição.
Aspecto Ambiental
A região de Andrelândia é de
colonização antiga para os padrões
brasileiros. Os índios, que viviam
aos milhares na região em grandes
aldeias, foram dizimados (provavelmente durante o ciclo do ouro) a
ponto de não se encontrarem pessoas com traços fisionômicos indígenas e de haver poucos vestígios
de palavras de origem tupi-gurani
na toponímia da região.
O solo, ácido e com pouca
matéria orgânica e o clima seco
não favorecem o crescimento
rápido da vegetação. Na região
da Serra de Santo Antônio existem inúmeras nascentes, abrigos
rochosos e capoeiras (remanescentes de Mata Atlântica) que
servem de refúgio para animais
silvestres, de forma que a criação
de uma Unidade de Conservação, com o objetivo de colocar a
salvo esses valores ambientais,
inclusive para a promoção da indispensável educação ambiental
seria fundamental.
FLORA
Segundo consta do Atlas
para a Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais,
da Fundação Biodiversitas
(Belo Horizonte, 2005), a área
onde se encontra situado o
Parque Arqueológico da Serra
de Santo Antônio (Alto Rio
Grande/Serra da Mantiqueira)
é considerada como prioritária
para a conservação da flora no
Estado, sendo extremamente
relevante, ainda, a proteção
da matriz abiótica da região,
representada pelo relevo, solo
e água, que exercem papel
essencial na preservação da
biodiversidade local.
O NPA já promoveu o reflorestamento de aproximadamente
4,00 ha. (quatro hectares) da
área do Parque fazendo o plantio de mais de cinco mil mudas
de espécies da flora nativa tais
como ipês, jacarandás, angicos,
quaresmeiras, araucárias, cedros, candeias etc. Foi também
implantado um viveiro para
produção de mudas na própria
reserva, viabilizando o aumento
da ação preservacionista na
região do Parque.
FAUNA
Após o início dos trabalhos
de implantação do Parque Arqueológico percebe-se claramente o aumento de espécimes
da fauna silvestre na região, que

Visitas acontecem de terça-feira a domingo

Pinturas rupestres constituem o mais importante patrimônio cultural

está mais protegida.
Dentre os animais existentes
na região do Parque Arqueológico,
pode-se citar:Lobo Guará, Ouriço,
Gambá, Mico-Estrela, Bugio, Jaguatirica, Suçuarana, Tatu, Veado
Campeiro, Pintassilgo, Canário
Chapinha, Gavião Cará-cará, Coleirinha, Coruja, Bem-te-vi, Joãode-barro, Seriema, Jacu, Tucano,
Cascavel, Urutu, Jararaca, Coral,
Calango, Lagarto Teiú.
Principais atrações
Pinturas rupestres
Localizadas na base esquerda do paredão rochoso, as pinturas rupestres constituem a maior
atração do Parque.
Gruta dos Novatos
O primeiro desafio para quem
quer visitar as pinturas rupestres.
Trata-se de uma fenda rochosa
com cerca de 12 metros de extensão por onde o turista aventureiro
não pode deixar de passar.
Gruta do Lagarto
Beleza e aventura em seu
interior.
Pedra dos Amores
Trata-se de um dos pontos
mais altos dentro da área do Parque (1.212m de altitude) de onde
se descortina uma maravilhosa
vista da região.

Pedra do Gavião
Mirante rochoso de onde se
pode observar toda a área do Parque. Está a 1.150m de altitude.
Itapira
Interessante formação rochosa
situada no limite sudoeste do Parque. Em linguagem indígena, Itapira significa “pedra empinada”.
Pico
Após uma emocionante escalada por paredões rochosos,
o turista sente-se recompensado
pela magnífica paisagem das Minas
Gerais. Está a 1.393m de altitude e
proporciona uma visão de 360°.
VISITAÇÃO
O Parque Arqueológico funciona de terça-feira a domingo,
das 09:00h às 16:00h.
As visitas são permitidas
mediante o acompanhamento
de monitor (R$ 25,00 por grupo)
e o pagamento de ingresso (R$
8,00 por pessoa). Os recursos
são utilizados para conservação e
melhoramento da infraestrutura.
A época das chuvas deve ser
evitada, uma vez que a estrada
de acesso e as trilhas ficam
muito escorregadias.
As visitas devem ser agendadas com José Marcos pelo telefone
35 –3325 –1006 ou com Evaristo,
pelo telefone 35 – 98422-9623
Fonte: NPA

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelandia

Terça-feira, 30 de abril de 2019

Bom Jardim de Minas

XIIII Expo Bom Jardim

Festa acontece entre os dias 1º a 5 de maio
Em sua 14ª edição, a tradicional Expo
Bom Jardim – Exposição Agropecuária promete uma grande festa para toda a cidade
e região.
Este ano, o consagrado e grandioso
evento, uma das maiores vitrines da agropecuária regional, que tem a XV Festa Country
realizada simultaneamente, levará ao Parque de Exposições Pedro da Silva Landim
um clima de grande festividade, com shows
de renomadas bandas.
Cinco shows, com artistas de grande
talento do cenário sertanejo, serão as principais atrações oferecidas ao público.
No primeiro dia de festa, dia 1º, a animação da festa será com o DJ Diogo Sales, na
quinta-feira, dia 2, a dupla Leoni e Raí sobe
ao palco.
No dia 3, sexta-feira, o show mais esperado com a dupla Munhoz e Mariano. No
sábado a festa é com Gino e Geno, cantando os clássicos do nosso sertanejo.
No domingo, dia 05, a dupla Thiago
Ribeiro e Cristiano se apresenta para o
público.
Ainda no domingo terão apresentações
dos Talentos da Terra e, logo após, um Bingo
em favor da APAE de Bom Jardim.
Na Festa Country será realizada no dia
04, sábado, a prova de Tambor e Baliza, nas
categorias infantil, iniciante máster, masculino e máster feminino. As provas serão a
partir das 14horas.
A programação musical ficou a cargo da
Guto Eventos. A realização da Exposição e
da Festa Country é da Prefeitura de Bom
Jardim de Minas com o apoio da Câmara
Municipal.

acesse www.correiodopapagaio.com.br/bomjardimdeminas
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São Vicente de Minas

Escola Especial Flor Amarela em
São Vicente de Minas
Escola comemora 28 anos de trabalho atendendo crianças e
adultos da cidade e região

A Escola Especial Flor
Amarela está em festa! Isso
porque ela está comemorando
28 anos de trabalhos realizados em prol da comunidade de
São Vicente de Minas.
A Flor Amarela tem como
missão promover e articular
ações de defesa dos direitos
das pessoas com deficiência,
na perspectiva da inclusão social de seus usuários. É uma
associação de pais, amigos e
pessoas com deficiência, de
excelência e referência, na
defesa de direitos e prestação
de serviços.
A Escola Especial foi fundada no dia 01 de abril de
1991 através de um projeto
inovador que visa integrar à
sociedade os portadores de
necessidades especiais físicas e/ou mentais do município
e região, sem discriminação
por idade cronológica ou tipo
de deficiência. Além de desenvolver um importante trabalho
com a comunidade para prevenir deficiências passíveis
de prevenção. Foi criada com
o objetivo, inicialmente, de
atender crianças portadoras
de necessidades especiais
de São Vicente de Minas e
arredores mas, em 16 de
maio de 1993, foi fundada a
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de
São Vicente de Minas para
que, em parceria, pudessem
ampliar o atendimento também para a Assistência Social
e Saúde.
Assim através do SERDI
- Serviços Especializados de
Reabilitação em Deficiência
Intelectual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
do SUS/MG, a APAE oferece
atendimentos com Neurologista, Pediatra, Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Dentista, Nutricionista, Acupuntura, Fisioterapia, Hidroterapia, Equoterapia, Terapia Ocupacional,
Assistência Social, Apoio à família, Psicopedagogia, Lazer
e recreação, Braille e Libras.
Na Educação Especial atendem crianças e adolescentes
com deficiências, e trabalham
também juntos às escolas
comuns auxiliando o processo
de inclusão social.
A história da Escola começou quando a pedagoga
Renata Arantes Villela, se
mudou para São Vicente para
criar um projeto de educação
especial para crianças e adultos com deficiência já que, na
cidade, ainda não tinha um
local com esse tipo de atendimento.
“Começamos de uma forma bem amadora. Batendo
de porta em porta, buscando
as pessoas que precisavam
desse atendimento. Inauguramos com 11 crianças e ao
final do ano já estávamos mais
consolidados e conhecidos e
ficamos com 22 crianças. Por
isso tivemos que procurar
outro lugar para nossa sede.
Fomos para um prédio maior,
o antigo Grupo Escolar José
Bonifácio, que já estava abandonado há anos e em estado
crítico. Na época recebemos
a visita do então Deputado
Vittorio Medioli que acreditou
na ideia e fez uma doação
para a reforma do prédio”,

Fotos: Arquivo Escola

Escola Especial Flor Amarela completou 28 anos de atividade

conta Renata.
Com a reforma feita e a
adequação do prédio, em
1993, o número de alunos foi
só crescendo.
O trabalho foi reconhecido
pela sua qualidade, tanto que
em 17 de janeiro de 1999 foi
veiculada no Fantástico, da
Rede Globo, uma matéria
sobre a Escola, bem como
obteve destaque no programa
Brava Gente, então apresentado por Stênio Garcia, no
canal de TV Futura, o que foi
fundamental para que a instituição conquistasse novos
parceiros para a manutenção
do seu trabalho.
Hoje, realiza mais de 260
atendimentos por mês na área
da saúde e atendem cerca de
50 alunos entre crianças com
dificuldades e distúrbios de
aprendizagem - ou com distúrbios de comportamento, portadores de deficiências físicas
e/ou mentais, independentemente da idade cronológica,
além de adultos analfabetos.
Também, já foram capacitados cerca de 50 professores
da cidade e de municípios
vizinhos e mais de 80 alunos
considerados “problemas”
foram reinseridos no sistema
regular de ensino. Isso tudo
graças a um trabalho árduo,
que envolve uma equipe altamente competente, dedicada,
que ama o que faz e que
administra muito bem os recursos financeiros, colocando
sempre os alunos em primeiro
lugar. Todas essas qualidades
levaram a escola a ser uma
referência na região.
“O projeto é como um filho,
mesmo com todas as dificuldades é o que amamos fazer.
A Escola tem parceria com o
poder público municipal que
cede três professores para
atendimento na educação
infantil e educação precoce,
além de uma estagiária e
uma monitora. Também há
parceria com a secretaria de
estado da educação que cede
dois professores para atendimento do 1º ao 5º ano. Esse
ano faremos uma reforma do
prédio, através de uma verba
carimbada conseguida pela
Deputada Federal Margarida
Salomão, que só pode ser
usada para a manutenção da
Instituição. Desde sua inauguração que a escola não recebe
uma reforma e estamos muito
felizes. Em breve faremos
uma reinauguração!”, ressalta
Renata.

Escola realiza mais de 260 atendimentos por mês

Tudo feito por profissionais competentes e com muito amor

São oferecidos diversos atendimentos médicos para as crianças e adultos

Escola se tornou referência na região pelo brilhante trabalho desenvolvido

a
acesse www.correiodopapagaio.com.br/saovicentedeminas
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Cozinhe você também

Toque você também

BOLO DE MILHO CREMOSO

Malograda boa ação
Certa feita quando nos encontrávamos desfrutando de um hotel fazenda à cidade hidromineral
de Raposo, distrito de Itaperuna,
RJ, nos deparamos com um fato
bem marcante praticado por um
turista, o qual vem de encontro
aquilo que chamamos de falta
de conhecimento ecológico, em
querer agir de forma precipitada
tomando atitudes desastrosas
por atribuir que seus conceitos
com relação a fauna, limitamse puro e simples na liberdade
dos animais; no caso de aves
aprisionadas.
À varanda circundante a
sede da fazenda, cuja decoração prevalecia com móveis
rústicos, jardineiras floridas, peças decorativas diversas, entre
inúmeras samambaias choronas
penduradas dando um toque de
prazer e bem estar entrelaçando
ao bucólico ambiente aos que
ali se chegavam, principalmente
após ouvir o canto melodioso do
trinado maravilhoso de um belo
canário “belga”, aprisionado numa
espaçosa e bonita gaiola entre
duas samambaias a quase não
se notar.
Numa tarde, repousado em
uma deliciosa espreguiçadeira
absorto à leitura de um livro, de repente se chega um cidadão, que
após o cumprimento, utiliza-se da
outra cadeira e também passando
a ler o jornal ali disposto sobre
uma cômoda. Entretido ao livro,
quando a ave põe-se a trinar de
forma encantadora e incessante
em longo canto ao ponto de fazerme fechar o livro e ficar a admirála. Saltitante, movia-se de um lado
para o outro sobre os poleiros e
sem perder sequer a sonoridade
do canto. Nisso o homem ao lado,
fecha o jornal, ergue-se indo à
direção da gaiola onde fica a admirar o canário. Após apreciá-lo
por minutos, retorna e antes de retomar a leitura, dirigiu-se a mim a
dizer que era um crime aprisionar
um passarinho. Meneando a cabeça, concordei com sua crítica,
só que o esclareci que este tipo
de pássaro, por não pertencer a
fauna brasileira; daí ser chamado
de canário “belga”, só se reproduz
em cativeiro e não sobrevive no
nosso ecossistema florestal por
razões óbvias. O cidadão um
tanto descrente, mostrando-se
não satisfeito, abriu o seu jornal

e deu segmento à leitura.
Na manhã seguinte ao deixar
o refeitório, ao cruzar a varanda,
observei que o canário voou
pousando sobre uma das samambaias. Penetrado à varanda, verifiquei que a portinhola da gaiola
estava elevada, parcialmente,
pois fora aberta. Retirando do bolso um elástico, a abri totalmente
prendendo com o elástico, visando a livre entrada para o pássaro,
já que seu retorno aconteceria no
intuito de se alimentar e saciar a
sede. Ao final da tarde, de regresso ao hotel, verifiquei que a gaiola
estava com a portinhola cerrada
e o canário havia deixado o local.
Lamentando, repeti a operação
na tentativa de recuperá-lo, fazendo retornar ao seu habitat. Nisso
o tal “ecologista” se chega e sob
sarcástico sorriso, diz que a gaiola
não terá mais serventia, pois o
canário ganhou a sua liberdade e
que a essa altura já goza da natureza na total plenitude. Limitandome a olhá-lo com certa tristeza,
a dizer que rezaria que sua “boa
ação” fosse verdadeira, me retirei
bastante amargurado com o beócio cidadão. Porém, ao caminhar
à direção da porta de acesso, observei no canto oposto, sob uma
das espreguiçadeiras, inerte ao
chão, o pássaro amarelo. Indo à
sua direção, abaixei-me e o apanhei. Estava morto! No que pese o
corpo ainda estivesse sem rigidez,
tentei inutilmente reanimá-lo e a
soprá-lo friccionando seu peito.
Infelizmente só me restou cerrar
suas pálpebras. Virando-me ao
cidadão, estendi a mão onde a
pobre e bela ave se encontrava
vítima de um inconsequente,
dito “ecologista”, que um tanto
alheio ao momento, limitou-se a
dizer:- Que pena bonito canário.
Eu quis lhe dar a liberdade e ele
não soube desfrutá-la, preferindo
a morte!
Moral da história: Nem sempre praticar uma boa ação é
uma virtude, pois é necessário
que conheçamos às possíveis
consequências que esses atos
intencionais possam trazer.
Ah... Esses turistas ditos “ecologistas”, cheios de boas ações,
quando se metem a praticar das
suas e, veem a coisa se complicar
diante de uma realidade, só nos
resta a qualifica-los como beócios, além de pitorescos!!!

Ria você também
Na Padaria
Joãozinho chega na
padaria e pergunta:
- Moço, tem pão?
O padeiro responde:
- Só tem pão dormido.
E Joãozinho responde:
- Ah, então acorda
cinco aí pra mim.
Descoberta do Marido
O marido conta para o
amigo:
- Descobri que minha
mulher está me traindo
com um motoqueiro.
O amigo duvida:
- É fofoca! Só pode ser
fofoca.
O marido questiona:
- Mas como você pode
ter tanta certeza?
E o amigo responde:
- Eu nem sei pilotar
moto.

Tirinhas

Sem abrir os olhos
Depois de um mês do
nascimento do seu
filho, Manoel voltou na
maternidade, com o
bebê no colo:
- Doutor... O que está
a aconteceu? Meu filho
já nasceu faz um mês
e nada de abrir o olho!
Depois de olhar para o
garoto, que tinha cara
de japinha, o médico
diz:
- Seu Manoel... Eu
acho que quem tem
que abrir os olhos é o
senhor!
Conversa no ônibus
Um homem sentouse ao meu lado e me
mostrou no celular uma
foto da esposa dele e
perguntou:
- Ela é bonita, não é?

INGREDIENTES
1 lata de milho
verde
1 lata de óleo
(medida da lata de
milho)
1 lata de açúcar
(medida da lata de
milho)
1 lata de fubá
(medida da lata de
milho)
4 ovos
2 colheres (sopa)
de farinha de trigo
2 colheres (sopa)
de coco ralado
1 e 1/2 colher
(chá) de fermento
em pó

MODO DE
PREPARO
Em um liquidificador,
adicione o milho
verde, o óleo, o açúcar, o fubá, os ovos
e a farinha de trigo,
depois bata até obter
uma consistência
cremosa.
Depois, acrescente
o coco ralado e o
fermento, misture
novamente.
Despeje a massa em
uma assadeira untada e leve para assar,
em um forno médio a
180 °C, preaquecido
por 40 minutos.

Sudoku

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.

Lendas do Bom Rabi
Malba Tahan
Ladrão que rouba ladrão

Eu respondi:
- Se você acha que
ela é bonita, deveria
ver a minha namorada
então.
O homem questionou:
- A sua namorada é tão
bonita assim?
E eu respondi:
- Não, ela é oftalmologista.
Muita Gente Na Casa
Um compadre disse
pro outro:
- Por que tanta gente
na sua casa, alguém
morreu?
- Sim, minha sogra.
O burro deu um coice
nela.
- Então todas pessoas
que estão aqui conhece a sua sogra?
- Não, querem comprar
o burro.

O Dr. Humá era
rico, tinha-se em
conta de muito
piedoso, porém,
em período relativamente curto,
sofreu inúmeras
perdas e graves
desgostos.
Um dia, conversando com os
colegas, tomou
por tema da palestra as suas
próprias desgraças. Arrebatados
pelo ardor dos
comentários, procuraram os circunstantes esclarecer a dúvida
seguinte:
— É admissível
que as desventuras terrenas sejam
sempre consequência de algum
pecado cometido
por quem sofre?
Opinaram alguns que, como
não existe homem
isento de culpa,
as dores terrenas são sempre
consequências
dessa culpa.
O Dr. Humá,
um pouco ressentido por esta conclusão que parecia uma ofensa
ao seu
caráter, e um
tanto despeitado,
objetou:
— Acreditais,
então, que eu
seja réu de alguma falta grave?

Um dos colegas replicou:
— E tu ousas
imaginar que o
Senhor castiga
um mortal sem
causa?
— Mas — tornou o doutor mordido por uma preocupação —, se
me credes culpado em qualquer
coisa, dizei-o
sinceramente,
e eu procurarei
corrigir-me.
— A julgar pelo
que sabemos de
ti — declarou um
dos presentes —,
és justo em todos
os teus atos. De
uma só falta tua,
de uma só, temos ouvido falar.
Ocorre por ocasião da vindima.
Não dás ao teu
criado a parte da
vinha que a caridade impõe.
— Que não
lhes dou sua parte? — protestou
risonho o doutor.
— Mas não credes vós outros
que o tal criado
me furta muito
mais do que deveria eu dar-lhe?
— E pela suspeita de que teu
criado te furta,
furtas ao criado?
Diz o provérbio:
“Quem rouba
ao ladrão faz-se
também ladrão.”

Cantinho da Coquetel
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São Lourenço: a Capadócia Mineira

Voo de balão - um sonho que proporciona sensações
como prazer, superação, liberdade e paz
Foto: Celso Silvério

Por Paulo H. de Carvalho
Sonhar abre acessos para
a esperança e ela é o que nos
preserva vivos. Na década de
90 ficava maravilhado com os
campeonatos de balonismo realizados em São Lourenço. A partir
daqueles eventos, voar se tornou
um dos meus maiores sonhos. No
final da década seguinte sofri um
grave acidente: tive traumatismo
cranioencefálico grave. Sobrevivi
por milagre. Sequelas? Sim: três
sentidos afetados (visão, olfato
e paladar) e outros relacionados
à memória. Deus conduz minha
vida. Mesmo com o infortúnio
continuo sonhando e lutando por
tudo aquilo que acredito.
Início do outono... Um presente inesperado de amigos
especiais... É impossível deter
e compartilhar totalmente as
sensações e sentimentos ao
sobrevoar um lugar tão lindo
quanto minha cidade natal. Dia
que liberou minha criança interior.
Uma experiência pessoal mágica
fazer um voo de balão em meio à
Serra da Mantiqueira.
A preparação para o voo
começa muito cedo. Já não havia
dormido direito devido a expectativa e a ansiedade. Condições
climáticas adequadas. Chegando
ao Parque das Águas – local de
decolagem dos balões, fiquei
observando a equipe técnica, os
turistas, um verdadeiro ritual que
fui apreciando passo a passo.
Inflar os balões é encantador; o
manuseio de um imenso maçarico
é parte do espetáculo; uma escada
para nos ajudar a entrar no balão
e fotógrafo profissional da equipe
registrando esses momentos...
O experiente piloto dá algumas
instruções sobre o voo nos deixando a vontade e, ao fim, a hora
tão esperada havia chegado.
A decolagem é tão suave
que somente percebi que não
estava mais no solo quando tudo
começou a ficar pequenininho lá
embaixo. No início, parece que
o balão nem se move, mas aos
poucos vamos saindo do chão.
Durante os primeiros minutos do
voo o balão ficou bem próximo
das copas das árvores e sobre
os telhados de alguns prédios,
posteriormente ganhando altura
lentamente. Que visão privilegiada da cidade! Sobrevoamos
montanhas, fazendas de café
belíssimas, campos de pastagens
e ainda avistamos outros municípios. Senti como se a paisagem
ganhasse vida. Cenário incrível!
Inebriante! Durante o voo o piloto
nos conta um pouco da história
da região que eu tinha uma base
por terra. Depois de certo tempo
a sensação de liberdade, superação e de paz toma conta de mim.
Momento de silêncio e gratidão.
Após aproximadamente uma
hora de passeio chega o momento da aterrissagem. A equipe colaborou para que fosse tudo muito

Voar de balão em São Lourenço é o ápice para contemplar a cidade e as belas montanhas da Mantiqueira

Só quem faz o passeio consegue sentir a magia da cidade e região. É surpreendente!

calmo e seguro. Aproximam-se os
carros de apoio e trabalham em
conjunto para desinflar o balão.
Conduziram-nos para um delicioso café colonial na Quinta do
Cedro. Lá recebemos pelas mãos
do sr. Flamarion de Oliveira Barreto, diretor técnico da Federação
de Balonismo do Estado de Minas
Gerais um honroso certificado
personalizado desse dia memorável. Momento de celebração
e troca de experiências muito
significativas entre passageiros
e equipe da empresa.
Chego à conclusão que andei
muito pelas ruas de São Lourenço,
mas somente voando de balão
consegui ter uma noção do quanto
esta cidade é impressionantemente
linda. Creio que tanto para turistas
quanto para moradores esse é um
passeio imperdível.
Parafraseando o amigo filósofo, Rodrigo Toledo: “O menino
irá sempre tomar para si esse
minúsculo ponto de luz encravado
na Mantiqueira e nutrido pela seiva
de águas oníricas e curativas como
paisagem inconsciente que há de
colorir sutilmente seus passos”.

É indescritível a sensação de liberdade. A experiência de voar marcou para
sempre minha vida

Feira Nacional do Azeite em São Lourenço

Fenazeite Mantiqueira 2019 acontecerá entre os dias 17 a 19 de maio
De 17 a 19 de maio, no estacionamento do Parque das Águas, em
São Lourenço, acontecerá a Feira
Nacional do Azeite - Fenazeite Mantiqueira 2019.
O evento é realizado pela Assoolive - Associação dos Olivicultores dos
Contrafortes da Mantiqueira (entidade
de classe que congrega os produtores
de azeite da Serra da Mantiqueira
e de outras regiões do Sudeste) e
organizado pela Minasplan, com
promoção da Secretaria de Turismo
de São Lourenço e Prefeitura de São
Lourenco e apoio do São Lourenço
Convention & Visitors Bureau, Circuito das Águas, Epamig e Frente da
Gastronomia Mineira.
O objetivo da feira é promover,
divulgar e abrir novos mercados para
o azeite produzido no Brasil e pretende
reunir os produtores, expondo e comercializando seus produtos, além de
indústrias e fornecedores de insumos
e equipamentos utilizados nas diversas
fases de processamento do azeite.
O Brasil está entre os países
que mais consomem azeite em todo
o mundo. Nosso consumo está na
casa das 70 mil toneladas ano e a
Espanha, maior produtor mundial é,
também, o maior exportador deste
produto para o Brasil.
Desde 2008 o país vem produzindo azeite em pequenas quantidades, tendo boa parte da sua safra
concentrada em Minas Gerais, onde
a extração comercial iniciou em Maria
da Fé, pequena cidade do Sul de
Minas. A produção brasileira depois
se expandiu para toda a Serra da
Mantiqueira, Serra do Espinhaço e

Serra da Bocaina entre outras, onde
mais de 150 olivicultores se dedicam
a esta atividade.
A produção brasileira em 2018
foi da ordem de 170.000 litros sendo
70.000 litros oriundos das propriedades
situadas na Serra da Mantiqueira.
No entorno de São Lourenço,
num raio de aproximadamente 200
quilômetros, encontramos a mais
plural e diversificada produção de
azeite do Brasil.
Minas Gerais é um dos estados
que mais produz azeite extra virgem
do Brasil, concentrando sua produção em municípios como Maria da
Fé, onde tudo começou há 15 anos
atrás, Aiuruoca, Alagoa, Itanhandu,
Itamonte, Campanha, Poços de Caldas, entre outros.
A feira é destinada a Produtores
e profissionais que atuam na produção de azeite; dirigentes de supermercados, atacadistas, empórios e
estabelecimentos ligados ao food
sevice; pesquisadores, professores
e alunos dos cursos de interesse
no tema; dirigentes de entidades de
classe e órgãos públicos e o público
consumidor em geral.
Também serão convidados pequenos produtores rurais, quitandeiras e
doceiras da região para exposição e
comercialização de seus produtos.
Segundo a organização é esperado cerca de 5.000 pessoas no salão
de negócios e nas atrações culturais,
além de 350 participantes nas diversas capacitações técnicas.
Haverá o Salão de Negócios com
estandes para exposição, divulgação
e demonstração de equipamentos,

utensílios e serviços para a industria
do azeite e produtos complementares. Espaço para networking, apresentação e lançamento de produtos.
Local onde também funcionarão
a Cozinha Show, as aulas, os cursos
técnicos e outras atrações.
Terá também o Pavilhão do
Azeite, um espaço para exposição,
demonstração degustação e Roda de
Negócios entre produtores de azeite
e compradores. A Cozinha ao vivo,
será um local onde chefe de cozinha
e outros profissionais da gastrono-

mia vão demonstrar as qualidades e
versatilidades do azeite brasileiro. O
publico participante poderá degustar e
harmoniza com outros produtos.
Os participantes também poderão acompanhar cursos, palestras
e workshops com convidados renomados profissionais para abordar os
mais variados temas das diversas
áreas de interesses.
Um palco será instalado no local do evento para apresentações
musicais com shows de artistas
regionais.

acesse www.correiodopapagaio.com.br/saolourenço

