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Muitas luzes e o cli-
ma de paz invadiram 
as praças centrais de 
Andrelândia na noite 
do dia 17 de novembro, 
com a inauguração do 
Natal 2019.

A linda festa, orga-
nizada pela Prefeitura 
de Andrelândia, contou 
com a colaboração de 
todas as escolas da ci-
dade, as quais apresen-
taram espetáculos rela-
cionados ao Natal. Além 
do Coral da Fundação 
Guairá e da Banda Mu-
nicipal São Pio X, que 
exibiram um repertório 
dedicado a esta impor-
tante celebração.
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decoração do Natal 
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Medicina da Dor no 
Hospital de Aiuruoca
O Hospital Dr. Jú-

lio Sanderson, de 
Aiuruoca, está ofe-
recendo consultas 
com o dr. Sadi Ribei-
ro, especializado em 
medicina da dor. O 
médico, que é irmão 
do cardiologista e 
nutrólogo Lair Ribei-
ro, reside em Juiz de 
Fora e atende em 
Aiuruoca sob agen-
damento prévio. O 
dr. Sadi é diploma-
do em Medicina da 
Dor pelo Instituto   Página 06

Mundial da Dor, se-
diado nos Estados 
Unidos, onde traba-
lhou e estudou du-
rante trinta anos.

Entrevistado pelo 
prof. e gerontólogo 
Darnício Assis, a pe-
dido do Jornal Cor-
reio do Papagaio, o 
médico relatou toda 
sua experiência na 
área e também como 
veio novamente mo-
rar no Brasil e aten-
der em Aiuruoca.
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Atenção! Tirar fotos de acidentes 
é crime e pode dar cadeia

A nova era empresarial

Saiba a verdade sobre 
a árvore de natal e a 

guirlanda!
Pelo Presbítero
André Sanchez

Você sabe qual é a origem 
da árvore de natal e também 
das guirlandas, que são muito 
usadas em nossos finais de 
ano como enfeites em casas, 
prédios, ruas, etc? Se você 
pesquisar na Internet vai en-
contrar dezenas de explica-
ções, dezenas de origens que 
ligam tanto a árvore de Natal 
quanto as guirlandas a rituais 
pagãos dos mais diversos, 
onde essas peças seriam utili-
zadas em cultos a deuses dos 
mais variados. No entanto, 
gostaria de falar exatamente a 
respeito desse tipo de critério 
que as pessoas usam para 
dizer se algo é correto ou não. 
Seria um critério correto?

A origem das coisas
Você pesquisa a origem de 

todas as coisas antes de usá-
las? Você sabe a origem desse 
computador, desse celular ou 
desse tablet que está usando? 
Você sabe se quem o produziu 
o ofereceu aos seus próprios 
deuses ou se o criador dessas 
coisas era um adorador do 
diabo? Aquele arroz que você 
comeu hoje na hora do almoço, 
você sabe se foi plantado por 
algum agricultor que ofereceu 
sua colheita aos seus deuses 
ou se a fábrica que fez o bene-
ficiamento pertence a alguém 
que todos os dias oferece a sua 
produção ao diabo?

Aqueles que satanizam a ár-
vore de natal e as guirlandas por 
conta de sua SUPOSTA origem 
pagã, deveriam também pesqui-
sar a origem de todas as coisas 
que usam em seu dia a dia, caso 
contrário, isso tem aquele cheiro 
da famosa hipocrisia, que foi mui-
to condenada por Jesus.

Agora imagine comigo: 
já pensou se nós fossemos 
pesquisar a origem de cada 
coisa que usamos por causa 
desse medinho que muitos têm 
do diabo como se ele fosse o 
criador das coisas e como se 
ele tivesse um poder que está 
acima do poder de Deus? Iría-
mos ficar doidos, perder toda a 
nossa liberdade em Cristo!

Paulo passou por um pro-
blema parecido. Mas na época 
dele o problema eram as coisas 
vendidas no mercado. Era co-
mum as pessoas oferecerem 
suas colheitas e seu alimentos 
aos seus deuses e muitas 
vezes os servos de Deus fica-
vam sem saber se aquilo que 
compravam no mercado era 
algo sacrificado a ídolos. Qual 
foi a orientação de Paulo? Ve-
jamos: “Comei de tudo o que se 
vende no mercado, sem nada 
perguntardes por motivo de 
consciência; porque do Senhor 
é a terra e a sua plenitude” (1 
Coríntios 10:25).

Em outro momento Paulo 
teve problemas com pessoas 
que proibiam outras de comer 
carne, pois essa carne seria 
uma carne que foi oferecida a 
ídolos. A orientação de Paulo 
é libertadora: “Não é a comida 
que nos recomendará a Deus, 
pois nada perderemos, se não 
comermos, e nada ganharemos, 
se comermos” (1 Coríntios 8:8). 
Paulo deixa claro que esse 
“poder” que algumas pessoas 
conferem a qualquer ídolo, 
como se ele fosse capaz de ter 
alguma coisa, de criar alguma 
coisa, é uma grande besteira, é 
conferir aos ídolos algo que eles 

não têm: “No tocante à comida 
sacrificada a ídolos, sabemos 
que o ídolo, de si mesmo, nada 
é no mundo e que não há senão 
um só Deus” (1 Coríntios 8:4).

Jesus fazia exatamente des-
sa forma. Lembra que várias ve-
zes ele comia com pecadores? 
Certamente esses pecadores 
tinham seus deuses e muitos de 
seus alimentos eram oferecidos 
aos seus deuses. Mas Jesus sa-
bia que essas coisas não tinham 
poder sobre Ele ou sobre um 
servo de Deus, “pois tudo que 
Deus criou é bom, e, recebido 
com ações de graças, nada é 
recusável” (1 Timóteo 4:4).

Quando usar árvore de 
natal e guirlandas pode ser 
pecado?

Analise a sua motivação e 
seus objetivos

A motivação do nosso co-
ração pode indicar que usar 
árvore de natal e guirlandas 
pode se tornar algo que não 
agrada a Deus quando essa 
motivação em usar esses ob-
jetos é para não glorificar a 
Deus ou para glorificar a outros 
deuses. É importante dizer que 
podemos também ter esse tipo 
de motivação com qualquer tipo 
de objeto e não somente com 
objetos natalinos. Podemos ter 
uma motivação errada com a 
casa que temos, com o carro, 
com os alimentos, com as 
roupas, com tudo. O homem 
tem a grande capacidade de 
transformar tudo em algum 
deus falso e adorá-lo.

Outra coisa importante a cui-
dar é do nosso testemunho com 
os de fora. Paulo, quando tratou 
dos assuntos que mencionei 
acima, traz uma ressalva impor-
tante: “E, por isso, se a comida 
serve de escândalo a meu irmão, 
nunca mais comerei carne, para 
que não venha a escandalizá-lo” 
(1 Coríntios 8:13). Se de forma 
clara e consciente a nossa atitu-
de em aceitar algo, seja árvore 
de natal, guirlandas ou qualquer 
outra coisa, ferir de alguma for-
ma a consciência de alguém, se-
gundo a orientação de Paulo, é 
melhor não priorizar a confusão, 
mas abrir mão daquilo em favor 
daquele que é mais fraco e não 
tem ainda condição de perceber 
que comer aquela carne ou ter 
aquela árvore de natal em casa 
não faz de ninguém um adorador 
de outro deus.

Conclusão
A verdade sobre a árvore 

de natal e sobre as guirlandas 
é que existe muita polêmica 
boba sobre elas. Não existe 
qualquer atestado de auten-
ticidade sobre as lendas de 
sua origem e que são usadas 
por muitos de forma hipócri-
ta para proibir o seu uso. O 
crente pode usar sim de forma 
saudável como enfeite sem 
qualquer problema, desde que 
com motivação correta e sem o 
objetivo de ferir a consciência 
dos mais fracos na fé.

Ou seja, a verdade sobre a 
árvore de natal e as guirlandas é 
que não temos o poder de proibir 
quem quer que seja de usá-las 
sobre o pretexto de que elas 
teriam sido usadas num passado 
que ninguém sabe ao certo por 
pagãos em supostos rituais. Se 
fizermos esse tipo de proibição, 
que sejamos coerentes e ana-
lisemos a origem de todas as 
coisas que usamos e tiremos 
tudo aquilo que tem origens 
parecidas. Está disposto a viver 
essa prisão desnecessária?

A facilidade de acesso à infor-
mação, por esses meios, é muito 
maior do que em tempos anterio-
res, mas é preciso saber até que 
ponto tal facilitação é benéfica.

Mais do que isso, apesar de 
a liberdade de expressão ser 
uma garantia constitucional, é 
necessário saber até onde vai 
o limite para a disseminação de 
determinados conteúdos.

Um exemplo disso é o com-
partilhamento de imagens de 
acidentes e suas vítimas, muitas 
vezes fatais.

Fotos e vídeos de acidentes 
aguçam a curiosidade de quem 
presencia o ocorrido, bem como 
de quem se alimenta dessas 
informações pela internet.

Mas saiba que divulgar, ou 
somente compartilhar, imagens 
de vítimas de acidentes pode 
levar os responsáveis à cadeia.

E é sobre isso que vou falar 
neste artigo.

Portanto, se você quer saber 
qual pena pode ser aplicada a 
quem divulga esse tipo de conte-
údo, acompanhe esta publicação 
até o final.

Boa leitura!
Casos famosos de acidentes 

que viralizaram na internet
Pare um pouco e pense 

se você nunca viu nenhuma 
imagem de acidente de trânsito 
na internet.

Provavelmente, você já deve 
ter se deparado com alguma pu-
blicação desse tipo ou recebeu 
conteúdos dessa espécie de 
algum amigo.

Alguns acidentes ficaram muito 
famosos ao serem divulgados em 
todos os meios de comunicação, 
por envolverem personalidades 
conhecidas pelo público.

Você deve lembrar, por exem-
plo, do acidente envolvendo o 
avião que levava a equipe da As-
sociação Chapecoense de Futebol 
para a Colômbia, em 2016, e caiu 
antes de conseguir pousar.

Outro caso famoso de aciden-
te aéreo ocorreu recentemente, 
em Sergipe, onde caiu o avião 
que transportava o cantor Gabriel 
Diniz, vitimando o artista.

Saindo dos desastres aéreos 
e passando para um caso de 
acidente de trânsito, como não 
lembrar do acidente que levou a 
óbito o cantor Cristiano Araújo e 
sua namorada em 2015?

Casos como esses acon-
tecem com certa frequência, 
principalmente quando se trata 
de acidentes de trânsito, mas os 
mencionados acima estiveram 
sob os holofotes da curiosidade 
das pessoas.

O fato de envolverem nomes 
já conhecidos nacionalmente e 
de resultarem em verdadeiras 
tragédias movimenta os curio-
sos, que não resistem em olhar 
as tristes imagens.

Além disso, muitas pessoas 
sentem a necessidade de enviar 
esses conteúdos para que seus 
amigos também possam conferir 
o desastre.

Acontece que esses com-
partilhamentos desenfreados 
desrespeitam não somente as 
vítimas dos acidentes, mas, 
também, familiares e amigos que 
sofrem ainda mais com tamanha 
publicidade dada à ocorrência 
causadora de sua dor.

Com isso, cabe questionar o 
que pode acontecer com quem 
divulga e ajuda na disseminação 
de imagens de acidentes.

Existe previsão legal para 
isso, e você confere o que a lei 
determina na próxima seção 
deste artigo.

Tirar e compartilhar foto de 
acidentes pode dar cadeia

Muitas vezes, a internet per-
mite que as pessoas tenham a 
falsa sensação de anonimato, 
levando-as a acreditar que estão 
protegidas pelas telas de seus 
computadores e smartphones.

No entanto, é importante saber 
que não é bem assim que acon-
tece, pois, pela possibilidade da 
ocorrência dos chamados crimes 
cibernéticos, existem previsões le-
gais para quem assume posturas 
transgressoras na web.

Focando precisamente no 
compartilhamento de imagens de 
acidentes de trânsito, é importan-
te destacar o que pode acontecer 
com quem expõe vítimas dessas 
situações na internet.

Você já ouviu falar em vili-
pêndio? 

Essa é uma palavra-chave 
quando se fala em crime por 
exposição de imagens de vítimas 

de acidentes.
Isso porque está determinado, 

no art. 212 do Código Penal, que 
vilipêndio ao cadáver é crime.

Vilipêndio significa desres-
peito, desprezo, falta de consi-
deração, menosprezo, dentre 
outros significados similares.

Com isso, fica mais fácil 
entender que desrespeitar um 
cadáver é crime previsto em lei, 
podendo levar o culpado a rece-
ber as seguintes penalidades:

● um a três anos de detenção; 
● multa.
Além disso, tramita, no Sena-

do, um Projeto de Lei (PL nº 79, 
de 2018) proposto pelo Senador 
Ciro Nogueira.

A proposta pretende estabe-
lecer penalidades similares às 
previstas no art. 212 para o caso 
de divulgação de imagens de víti-
mas não-fatais de acidentes.

Caso seja aprovada, essa 
alteração adicionará um artigo à 
lei, criando, então, o art. 140-A 
ao Código Penal, para evitar que 
pessoas sigam sendo expostas 
a esse tipo de constrangimento.

Com isso, pretende-se crimi-
nalizar essas ações, visto que, 
atualmente, a divulgação de 
pessoas acidentadas ou em si-
tuação constrangedora somente 
é julgada em esfera cível, caso a 
vítima entre com processo.

Dessa forma, pode ser que 
os casos de desrespeito a víti-
mas de acidentes diminuam, evi-
tando o aumento do sofrimento 
de quem se vê obrigado a passar 
por esse tipo de situação.

Outra postura que precisa ser 
promovida entre a população é a 
tomada de atitudes conscientes ao 
volante, para evitar que os aciden-
tes que são compartilhados nas 
redes sociais sequer aconteçam.

A seguir, veja quais atitudes 
contribuem para a ocorrência de 
acidentes de trânsito.

Atitudes ao volante que cau-

sam acidentes
Normalmente, a palavra aci-

dente nos remete a algum acon-
tecimento inesperado, fora do 
que está planejado.

De fato, acidentes são situa-
ções inesperadas, mas, algumas 
vezes, são causados pela falta 
de cuidados que, quando toma-
dos pelos usuários do trânsito, 
podem evitá-los.

Estatísticas demonstram 
que algumas infrações de trân-
sito apresentam índices altos de 
ocorrências, comprovando que a 
imprudência dos motoristas pode 
ser um dos principais fatores de 
risco no trânsito.

Por isso, decidi listar os prin-
cipais fatores de risco no trânsito, 
para ajudá-lo a perceber quais 
atitudes devem ser evitadas para 
prevenir acidentes. Confira:

● ultrapassar o limite de 
velocidade;

● dirigir depois de ingerir 
bebida alcoólica;

● usar o celular ao volante;
● realizar ultrapassagens 

perigosas;
● deixar de dar manutenção 

ao veículo.
Acima, listei apenas alguns 

atos que contribuem para a ocor-
rência de acidentes de trânsito, 
mas é óbvio que existe uma série 
de ações que podem levar a isso.

Por isso, deixo o recado 
para que você pense em tudo 
o que pode acontecer se você 
ou sua família forem vítimas de 
acidente, e dirija sempre com 
responsabilidade.

Conclusão
Neste artigo, você viu que 

divulgar imagens de acidentes 
é crime e pode levar à prisão, e 
que o período de detenção pode 
ser de até três anos.

Procurei destacar os casos 
de acidentes mais comentados 
na mídia, para reforçar que a 
exposição feita da forma como 
pôde ser vista nesses casos é 
extremamente desrespeitosa às 
vítimas e seus familiares.

Além disso, leve em conside-
ração a lista dos principais fatores 
de risco no trânsito, e colabore 
para que todos tenham uma circu-
lação mais segura pelas vias.

Deixe sua opinião a respeito 
do assunto abordado nesta pu-
blicação nos comentários.

Por fim, sugiro que, ao invés 
de compartilhar imagens de aci-
dentes, você mande este texto 
para seus amigos, para estimular 
o respeito entre as pessoas e para 
que eles saibam que tirar foto de 
acidentes pode dar cadeia.

* Por Renata Tolotti

Chegou o grande momento 
de questionarmos a forma como 
temos feito as diversa tarefas do 
dia a dia. Mais do que nunca, é 
um tempo para avançarmos de 
todas as maneiras, formas e sen-
tidos para a expansão da mente 
e ajudar a inaugurar esta nova 
forma de liderar e gerenciar.

Desde a Revolução Indus-
trial até o que estamos vivendo 
nos dias de hoje, com as novas 
tecnologias e muita informação, 
parece que esquecemos de 
quem faz tudo isso acontecer: 
pessoas. Empresas são feitas 
de pessoas e elas podem ser o 
crescimento ou a falência de um 
setor/empresa.

Esse novo momento que se 
inicia traz à tona algo que muitas 

empresas esqueceram com o 
tempo: pensar. Isso parece um 
absurdo, mas é a mais pura 
verdade. Estamos reagindo 
em estado automático, apenas 
seguindo o fluxo, sem entender 
que podemos ser melhores, mais 
produtivos e mais felizes.

Quando falamos de empre-
sas e lideranças, parece que 
felicidade e satisfação não se 
encaixam na mesma frase. E 
é exatamente dessa forma que 
as empresas com consciência 
disruptiva vem trabalhando: 
crescimento, alta performance e 
felicidade. Nosso velho sentido 
de hierarquia e autoritarismo es-
tão sendo desafiados. Estamos 
sendo chamados para despertar, 
encontrar em nós recursos e ta-
lentos diferentes para lidar com 
a mudança. As empresas que 

querem perdurar no futuro vão 
precisar se reinventar, reinventar 
a forma de ver e agir.

Tenho percebido três grandes 
diferenciais dentro das empresas 
com as quais eu trabalho e que 
já estão neste movimento:

1. Questionamento
Questionar como as coisas 

estão sendo feitas. Entender que 
a mudança não é apenas uma 
opção, ela é fundamental para um 
crescimento colaborativo. Trazer 
novas formas, mais simples e 
menos burocráticas, assumir 
alguns riscos e ser mais curioso, 
são algumas das características 
das empresas que crescem de 
forma rápida, estruturada e com 
pessoas mais engajadas.

2. Experimentação

A ideia de “errar rápido” tem 
feito todo o sentido na busca de 
soluções para problemas usando 
a prática. Fazer prototipagens 
de projetos e, antes de estarem 
prontos, colocar “para rodar” 
para poder analisar as falhas e 
corrigi-las rapidamente, assim 
minimizando os erros para o mo-
mento do lançamento definitivo. 
Buscar mais as percepções ex-
ternas, novas opiniões e insights, 
antes de tomar qualquer ação.

3. Inclusão
A quebra de níveis hierárqui-

cos na construção de projetos 
tem sido um grande trunfo em al-
gumas companhias. Trazer mais 
ideias, dar voz e escutar opiniões 
diferentes, faz com que além de 
ter uma nova percepção sobre 
os fatos, gere mais engajamento 
e motivação nas pessoas. Por 
consequência, essas pessoas 
dão mais resultados.

A partir do momento que 
se cria uma rede colaborativa 
de crescimento, as empresas 
tornam-se mais fortes, duradou-
ras e podem se aproximar do 
tão sonhado crescimento expo-
nencial. A revolução da forma de 
pensar já está acontecendo. Ou 
você faz parte, ou ficará obsoleto 
logo logo.

*Sobre Renata Tolotti 
Renata Tolotti é empreende-

dora, coach e palestrante. Além 
da formação em arquitetura, 
cursou a Marshall Goldsmith 
Stakesholder  Centered Orga-
nization (melhor formação de 
líderes por Harvard Business 
School em 2018). Também pos-
sui certificação em Coaching 
Integral Sistêmico, Coaching 
Business e executivo e estudou 
Comportamento Humano pela 
Flórida Christian University. Mais 
informações sobre a especialis-
tas podem ser obtidas pelas re-
des socais http://facebook.com/
coachrenatatolotti,  Instagram: @
renata.tolotti, ou pelo site https://
palestras.renatatolotti.com.br

É muito comum, hoje em dia, o compartilhamento instantâneo de mensagens sobre os mais 
variados assuntos, por meio das redes sociais, como Whatsapp e Facebook por exemplo.
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Governador Romeu Zema lança 
programa de conversão de multas em 

serviços ambientais
Medida pioneira no país esta-

belece que até 50% dos valores 
de multas simples poderão ser 
aplicadas em projetos de repa-
ração ambiental

O governador Romeu Zema 
assinou nesta segunda-feira 
(2/12), na Cidade Administrativa, 
em Belo Horizonte, decreto que 
cria o Programa Estadual de 
Conversão de Multas Ambientais. 
Com a medida, Minas Gerais 
se destaca na área ambiental 
ao viabilizar um projeto sem 
precedentes no país. A proposta 
estabelece que até 50% dos 
valores devidos de multas sim-
ples poderão ser aplicadas em 
financiamento de projetos de 
reparação ambiental.

Além da Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável (Se-
mad) e dos demais órgãos que 
integram o Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Sisema) – Feam, Igam 
e IEF -, o projeto conta com a 
parceria do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), do Mi-
nistério Público de Minas Gerais 
(MPMG) e da Advocacia-Geral 
do Estado (AGE).

Em discurso, o governador 
destacou que o estado poderá 
se tornar exemplo no país com 
o programa.

“Temos de pensar que as 
nossas atividades precisam estar 
necessariamente direcionadas 
para quem está lá do lado de fora, 
e não para quem está dentro. O 
intuito de controlar e punir, por 
exemplo, pode acabar inviabili-
zando alguns negócios. Temos 
de aprender a conciliar os dois 
lados. Temos de escutar mais a 
sociedade, que muitas vezes vê 
o Estado como um obstáculo, um 
dificultador. O Estado não tem 
de passar a mão na cabeça de 
ninguém, mas só de reduzir os 
obstáculos ele já faz bastante. E 
é isso que essa medida pretende 
fazer. Estou imensamente satis-
feito. É um passo que vai levar a 
outros passos muito em breve”, 
completou o governador.

O programa está associado 
às mais modernas práticas de 
resolução consensual de confli-
tos, de forma a permitir ao infrator 
uma rápida solução de suas pen-
dências, com segurança jurídica, 
associada à eficiência do poder 
público, no âmbito do Poder 
Executivo, do Ministério Público 
e do Tribunal de Justiça.

Redução de passivos
O secretário de Meio Am-

biente, Germano Vieira, pontuou 
a intenção do projeto em reduzir 
os passivos ambientais. “Teremos 
redução dos processos adminis-

trativos de autos de infração e 
aumento da arrecadação devido 
ao incentivo. Essas multas saem 
direto para ação de recupera-
ção do meio ambiente. Nesse 
primeiro momento, para que 
monitoremos bem os resultados, 
o programa vale para autos de in-
fração de fauna e aqueles acima 
de R$ 15 mil. Já há acordo com 
os municípios de Uberaba e Belo 
Horizonte”, explicou.

Dados do Sisema mostram 
que é baixo o índice de quitação 
de multas por parte dos infratores. 
Entre 2011 e 2019, os órgãos de 
fiscalização ambiental do Estado 
processaram 156 mil autos de 
infração. Destes, apenas 15% 
foram pagos e cerca de 23% 
foram encaminhadas à dívida 
ativa. Com o início do programa, 
a expectativa é de que se au-
mente a regularização ambiental 
e que ocorra uma diminuição no 
passivo de processos de autos de 
infração, bem como do passivo 
ambiental no Estado.

O Programa Estadual de 
Conversão de Multas Ambientais 
será aplicado aos autos de infra-
ção lavrados após a entrada em 
vigor do decreto assinado nesta 
segunda-feira (2/12), ou seja, não 
se aplica ao passivo de autos de 
infração. O procedimento, a área 
de abrangência e as infrações 
passíveis de adesão ao programa 
serão definidas em ato conjunto 
dos órgãos e instituições partici-
pantes do programa.

Apoio
O procurador-geral de Justiça 

de Minas Gerais, Antônio Sérgio 
Tonet, reforçou a parceria do Mi-
nistério Público Estadual no pro-
jeto. “Cumprimento o governador 
pela iniciativa de acolher projeto 
que vinha sendo gestado há anos 
por vários órgãos. Ratifico que o 
Ministério Público continua sendo 

parceiro de todas essas ações”, 
disse.

Representando o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, a 3ª vice-
presidente do tribunal, desembar-
gadora Mariangela Meyer, disse 
que o Poder Judiciário “recebe de 
braços abertos a iniciativa”. “Vejo 
como uma forma de facilitação 
da vida do cidadão. O objetivo 
é claro que é a preservação do 
meio ambiente, a punição dos 
infratores e fazer com que o ci-
dadão possa acreditar que aquele 
ato infracional pode ser resolvido 
de maneira pacifica. Minas sai à 
frente novamente como modelo 
não só para o estado, como para 
o Brasil inteiro”, concluiu.

O deputado estadual No-
raldino Júnior, presidente da 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da 
Assembleia Legislativa de Minas, 
destacou a importância das me-
didas adotadas pela atual gestão 
na recuperação e preservação do 
meio ambiente.

“Eu tenho me aproximado 
mais deste governo a cada dia, 
em função dessas ações sérias 
que vêm sendo tomadas, que 
mostram um real comprometi-
mento com as questões ambien-
tais. Outros estados e o governo 
federal vivem conflitos diários 
relacionados ao meio ambiente 
e Minas Gerais está na contra-
mão disso, alcançando vários 
avanços. O setor produtivo está 
entendendo a sua interdepen-
dência com o meio ambiente, 
vendo que um não existe sem o 
outro”, disse.

O 1º vice-presidente da As-
sembleia, deputado Antônio 
Carlos Arantes, ressaltou as 
realizações da atual gestão na 
área ambiental. “Hoje vemos 
muitas evoluções. Vendo esse 
programa hoje vejo que a natu-
reza está mais alegre”. 

Foto: Marco Evangelista/Imprensa MG

Zema apoia nome do 
Novo para Uberaba

O governador Romeu 
Zema cumpriu agenda políti-
ca no último final de semana 
em Uberaba. Durante a visi-
ta, o nome de Elisa Araújo 
foi lançado para a disputa 
majoritária de 2020. Elisa é 
a atual presidente da Fiemg 
Regional, com mandato até 
abril, e seu nome já era dado 
como certo nos bastidores, 
sobretudo após ter sido apro-
vada no concurso elaborado 
pelo Partido Novo para sele-
cionar os pré-candidatos ao 
pleito do ano que vem. Não 
há confirmações, por ora, da 
composição da chapa nem 
de possíveis postulantes 
ao cargo de vice. (Jornal da 
Manhã - Uberaba)

 
Pesquisa revela perfil do 

consumidor

Conhecer o público alvo 
é necessário para qualquer 
tipo de negócio ser bem 
sucedido. Em Juiz de Fora, 
que tem nos setores de co-
mércio e serviços as princi-
pais vocações econômicas, 
este conhecimento é uma 
estratégia fundamental. Pen-
sando nisso, a empresa Sieg 
Informação e Pesquisa, em 
parceria com o Grupo Solar 
Comunicação, realizou o 
estudo “Perfil do Consumidor 
Juiz-forano”, com a proposta 
de apresentar as caracte-
rísticas socioeconômicas 
e os hábitos de consumo 
de quem mora na cidade. 
A partir destes resultados 
foi possível identificar um 
perfil geral do município e, 
também, dos consumidores 
de cada uma das dez regi-
ões analisadas. (Tribuna de 
Minas- Juiz de Fora) 

 
Seringueira chega à 

região

Depois dos plantios de 
eucaliptos, pinus e mogno 
africano, chegou a vez de a 
seringueira entrar em cena 
no Norte de Minas. Introdu-
zida no Brasil com lavouras 
no estado da Bahia, a planta 
encontrou no Norte de Minas 
uma boa adaptação para 
produção irrigada. Porém, 
como a extração do látex é 
uma novidade para o norte-
mineiro, ainda falta mão de 
obra especializada no ramo. 
Por isso, o Sistema Faemg/
Senar Minas, em parceria 
com o Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Janaúba, 
realizou neste município do 
Norte de Minas o curso de 
“Seringueiro/Sangrador”. A 
plantação da seringueira na 
região ainda é recente - em 
Janaúba existe apenas um 
produtor. (Jornal O Norte- 
Montes Claros) 

 
Prêmio promove consci-

ência ambiental

Na última segunda-feira, 
2, o Consórcio Intermunicipal 
de Gestão e Desenvolvimen-
to Ambiental Sustentável das 
Vertentes (Cigedas Verten-
tes) realizou a premiação da 
1ª Edição do Prêmio Lobo 
Guará de Sustentabilidade 
Cigedas Vertentes. O concur-
so mobilizou 72 escolas muni-
cipais de São João Del Rei, 3 
mil alunos e 200  professores 
do ensino fundamental, com 

o tema “No meio urbano ou 
Rural, queimar não é legal”, 
concorrendo entre as cate-
gorias: desenho e redação. 
A iniciativa foi uma parceria 
firmada entre o Programa de 
Educação Ambiental (PROEA 
Vertentes) e as Prefeituras 
Municipais consorciadas, jun-
tamente com as respectivas 
Secretarias Municipais da 
Educação. (Gazeta de São 
João Del Rei)

 
Festival Internacional de 

Queijo confirmado 

Araxá vai ser novamente 
sede do Festival Internacio-
nal do Queijo de 2020. A 2° 
edição do evento vai acon-
tecer entre os dias 6 a 9 de 
agosto de 2020. O sucesso 
do 1° Mundial do Queijo 
do Brasil realizado no Tauá 
Grande Hotel de Araxá neste 
ano despertou interesse em 
diversas cidades brasileiras. 
São Paulo e Belo Horizonte 
foram alguns dos municí-
pios especulados para a 
realização do evento para o 
próximo ano. Mas a cultura, 
tradição e estrutura para re-
ceber turistas foram determi-
nantes para a realização do 
evento em Araxá. O evento 
deste ano contou com cerca 
1 mil queijos inscritos, mais 
de 35 mil pessoas presentes 
e 50 estandes de produtores 
de queijos, laticínios, dentre 
outros. (Diário de Araxá)

 
Projeto Sementes e Mu-

das será lançado 

Nesta terça-feira, 3, acon-
tece em Governador Valada-
res o lançamento do projeto 
da Rede de Sementes e Mu-
das da Bacia do Rio Doce, 
que vai abranger os estados 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo. A iniciativa foi toma-
da a partir de uma parceria 
firmada entre a Fundação 
Renova e o Centro de Pes-
quisas Ambientais do Nor-
deste, com a colaboração da 
Associação Rede de Semen-
tes do Xingu (ARSX) e da 
Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). O evento 
conta com a participação de 
representantes da Fundação 
Renova, Cepan, UFSCar e 
ARSX. Na ocasião, foram 
apresentadas as principais 
atividades do projeto, que 
teve duração de três anos. 
(Diário do Rio Doce- Gover-
nador Valadares)

 
Varginha forma mais de 

1.600 no Proerd

Na semana passada, 
na cidade de Varginha, 
aconteceu no ginásio do 
Varginha Tênis Clube a 
formatura 2019 do Pro-
grama Educacional  De 
Resistência Às Drogas), 
um projeto da PMMG de 
educação preventiva ao 
uso de drogas e à violên-
cia. Em 2019, 1.675 alunos 
das redes pública estadual, 
municipal e particular de 
Varginha, todos do quin-
to ano, passaram pelos 
encontros semanais com 
seus instrutores e foram 
orientados por meio de car-
tilhas e outros recursos a 
desenvolverem a autoestima, 
o controle das tensões diárias 
e a resistência às formas 
de oferecimento de drogas. 
(Correio do Sul - Varginha)

EMBRAPII e IF-Sul de Minas 
desenvolvem torrador portátil de café

Projeto desenvolvido em parceria com EMBRAPII garante qualidade na torra de cafés
especiais de forma econômica e versátil para uso doméstico

, O café segue sendo prota-
gonista no cardápio de bebidas 
do brasileiro. Uma pesquisa da 
Associação Brasileira das Indús-
trias de Café (ABIC) revelou que 
o consumo no Brasil representa 
13% do que é bebido de café 
em todo o mundo, ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos. 
Pensando nesta preferência e 
em soluções práticas para quem 
aprecia e trabalha neste seg-
mento, a EMBRAPII (Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial) investiu no projeto 
da empresa Carmomaq para o 
desenvolvimento de um torrador 
com o padrão de qualidade das 
máquinas industriais, de fácil ma-
nuseio, com baixo custo energéti-
co e financeiro para ser utilizado 
em casas ou cafeterias. 

O projeto foi viabilizado pelo 
Polo Agroindústria do Café, do 
Instituto Federal Sul de Minas, 
Unidade EMBRAPII. Atualmente, 
muitos dos torradores que existem 
no mercado são grandes máqui-
nas a gás que operam em alta 
potência gerando gasto elevado, 
além da necessidade de profis-
sionais capacitados para fazer as 
torras. Com o novo projeto, será 
possível atingir os níveis de exati-
dão de temperatura e fluxo de ar, 
essenciais para torra de cafés es-
peciais, mas com baixo consumo 
elétrico e de fácil utilização. 

O torrador, que também pode 
ser usado para outros tipos de 
grãos, como amendoim e castanha, 
está sendo patenteado e, assim que 
concluído o processo, estará dispo-
nível para comercialização. 

Segundo Leandro Carlos Pai-

va, diretor do Polo Agroindústria 
do Café do IF Sul de Minas, a 
novidade vai possibilitar que o 
amante do bom café o prepare 
usando o grão fresco, recém-
torrado. “O Polo Agroindústria 
do Café junto com a EMBRAPII 
tem viabilizado, não somente 
as necessidades internas das 
indústrias, mas criando novos 
equipamentos para um setor 
historicamente importante para 
o Brasil e que ainda tem muitos 
de seus equipamentos antigos e 
sem a tecnologia do momento. 
Queremos mudar isso”, afirma. 

Modelo de investimento
 EMBRAPII 

As empresas que possuem 
um projeto avaliado como ino-
vador devem se associar a uma 
das 42 Unidades EMBRAPII 
existentes no país, tais como 
centros de pesquisas e institutos 
federais, por exemplo. Caso apro-
vados, após avaliação técnica, os 
gastos para o desenvolvimento 
são divididos em três partes. A 
EMBRAPII fica responsável por 
um até um terço do investimen-
to, o restante é dividido entre a 
Unidade, que disponibiliza mão 

de obra e equipamentos, e a 
empresa demandante. 

“As parcerias entre a iniciativa 
privada e os centros de pesquisa 
brasileiros, com certeza, podem 
contribuir para o desenvolvimento 
da indústria nacional e para au-
mentar a produtividade dos seus 
negócios. Ao aproximar empre-
sas e instituições de pesquisas, 
a EMBRAPII tem permitido que o 
país inove e que os processos te-
nham a celeridade e flexibilidade 
exigidas pelo mercado”, conclui o 
diretor-presidente da EMBRAPII, 
Jorge Almeida Guimarães.

Controle e reparação
Os projetos podem ser volta-

dos à recuperação de áreas de-
gradadas com vegetação nativa, 
infraestrutura hídrica, gestão de 
resíduos e em locais de recarga 
de aquíferos. Também estão 
previstos casos de proteção e 
manejo de espécies da flora 
nativa e das faunas doméstica 
e silvestre.

Outras ações podem ser 
na área de monitoramento da 
qualidade do meio ambiente e 
desenvolvimento de indicadores 
ambientais, além da mitigação 
ou adaptação às mudanças cli-
máticas. Os órgãos ambientais 
também poderão avaliar propos-
tas para manutenção de espaços 
públicos que tenham como objeti-
vo a conservação, a proteção e a 
recuperação de espécies da flora 
nativa ou da fauna silvestre e de 
proteção dos recursos hídricos.

O decreto também prevê a 
conversão de infrações em pro-
jetos de educação ambiental e 
de proteção e recuperação dos 
recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos.

Estão impedidos de aderir 
ao programa os reincidentes em 
infrações ambientais ou no caso 
de haver mortes humanas nos 
episódios que houve a aplicação 
da penalidade. E também nas 
infrações em que forem flagrados 
métodos cruéis para abate ou 
captura de animais.

Também participaram do evento 
a ouvidora-geral do Estado, Simone 
Deoud; o defensor público-geral do 
Estado, Gério Patrocínio Soares; a 
deputada estadual, Celise Laviola; 
o chefe-adjunto da Polícia Civil, 
delegado-geral Joaquim Francisco 
Neto e Silva; a coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional do 
Meio Ambiente, promotora An-
dressa de Oliveira Lanchotti, entre 
outras autoridades.
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Muitas luzes e o clima de 
paz invadiram as praças cen-
trais de Andrelândia na noite 
do dia 17 de novembro, com a 
inauguração do Natal 2019.

A linda festa, organizada 
pela Prefeitura de Andrelândia, 
contou com a colaboração de 
todas as escolas da cidade, as 
quais apresentaram espetáculos 
relacionados ao Natal. Além do 
Coral da Fundação Guairá e da 
Banda Municipal São Pio X, que 
exibiram um repertório dedicado 
a esta importante celebração.

A solenidade de abertura teve 
a presença do prefeito Francis-
co Carlos Rivelli (Cacau) e da 
primeira-dama Karla Fernandes 
Rivelli; do vice-prefeito Ibraim 
Gonçalves da Silva e sua esposa 
Cleusa Silva; a presidente da Câ-
mara de Vereadores Ligia Miron; 
a Secretária de Educação Ângela 
Carvalho; além do o diácono 
Thairo Guimarães e do pároco 
Padre Domingos Sávio, o qual 
realizou a bênção, dando assim 
início às festividades natalinas 
deste ano.

A população que compare-
ceu em peso pode ainda conferir 
o trenó do Papai e Mamãe Noel; 
o lindo presépio montado no 
Coreto da Matriz e a uma espe-
tacular queima de fogos.

Apresentações 
Cada escola do município 

realizou uma apresentação de-
dicada a época natalina. No total 
foram nove apresentações de 
diversos estilos, como: dança, 
música e teatro. 

Entre os artistas da Inau-
guração do Natal estavam os 
pequeninos da creche e do pré-
escolar, das quatro escolas do 
Ensino Fundamental; além dos 
jovens da E.E. Visconde de 
Arantes que apresentaram uma 
linda peça teatral falando sobre 
a desigualdade que impera em 
nossa sociedade, mas também 
sobre a solidariedade que cada 
homem carrega dentro de si.

A noite ainda contou com a par-
ticipação da Banda São Pio X e do 
Coral da Fundação da Guairá. 

O encerramento das festivi-
dades contou com uma grande 

queima de fogos, a qual coloriu 
e iluminou o céu durante mais de 
cinco minutos. 

Colaboração dos moradores
As festividades do Natal 

2019 tiveram o grande apoio da 
população que enfeitaram as 
casas e os comércios na região 
Central da cidade, onde estão 
localizados os enfeites.

O clima natalino está con-
tagiando os demais moradores 
que abraçaram e também estão 
ornando suas casas com luzes e 
enfeites típicos da época.

Segundo a comerciante Clei-
de Fonseca este ano a venda 
de enfeites natalinos aumentou 
cerca de 300%. “Depois da inau-
guração do Natal minhas vendas 
aumentaram bastante. Tive que 
repor duas vezes as mercadorias. 
Parece que as pessoas estão 
resgatando o clima de Natal”.

Agradecimento 
A Prefeitura de Andrelân-

dia agradece a colaboração de 
todos que contribuíram para a 
realização desta festa, como dos 
moradores e comerciantes que 
ornamentaram suas propriedades 
fazendo com que a festa ficasse 
ainda mais iluminada.

Fotos: Márcio Muniz

Prefeitura inaugura

/
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Chegada do Trenó do Papai e Mamãe Noel

Apresentação dos alunos do Pré Escolar Elisa Duque Catão

Banda Municipal São Pio X

Escola Estadual Alfredo CatãoAbertura do evento pelo prefeito Cacau e autoridades

Centro Educacional Fundação Guairá Escola Municipal Joâo Narciso de Oliveira

Coral da Fundação GuairáEscola Estadual Visconde de Arantes

Evento contou com a participação das escolas municipais,
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Coral da Fundação Guairá e Banda Municipal São Pio X
Fotos: Márcio Muniz

Andrelândia
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Presépio instalado no Coreto da Praça Decorações Natalina

Decorações na Praça Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação

Casarão da Fundação Guairá Casarão da Família Abraão na Praça Belfort de Carvalho

decoração do Natal 
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Medicina da Dor 
em Aiuruoca

O Hospital Dr. Júlio San-
derson, de Aiuruoca, está 
oferecendo consultas com o 
dr. Sady Ribeiro, especiali-
zado em medicina da dor. O 
médico, que é irmão do car-
diologista e nutrólogo Lair 
Ribeiro, reside em Juiz de 
Fora e atende em Aiuruoca 
sob agendamento prévio. 
O dr. Sady é diplomado 
em Medicina da Dor pelo 
Instituto Mundial da Dor, se-
diado nos Estados Unidos, 
onde trabalhou e estudou 
durante trinta anos.

Entrevistado pelo prof. e 
gerontólogo Darnício Assis, 
a pedido do Jornal Correio 
do Papagaio, o médico rela-
tou toda sua experiência na 
área e também como veio 
novamente morar no Brasil 
e atender em Aiuruoca.

“Depois de trinta anos 
atuando nos Estados Unidos, 
disse ele, fui convidado pelo 
diretor da Unimed de Juiz de 
Fora para implantar no novo 
Hospital da UNIMED daquela 
cidade uma Clínica da Dor, a 
exemplo do que já existe há 
tempos em várias localidades 
americanas. Atendendo ao 
convite, me instalei em Juiz 
de Fora e, depois, por suges-
tão de um colega que atende 
no hospital de Aiuruoca, vim 
conhecer esta cidade do Sul 
de Minas e me propus aten-
der aqui sob agendamento. 
Hoje venho a Aiuruoca duas 
vezes por semana, já que 
essa área da medicina, antes 
desconhecida, vem ganhan-
do cada vez mais pacientes 
interessados”, concluiu ele.

Na oportunidade, o en-

trevistador do JCP conver-
sou também com o diretor-
presidente do hospital de 
Aiuruoca, José Carlos Silva 
– o Carlinhos - que informou 
sobre a ampliação física 
das instalações do hospital, 
bem como das modalidades 
de atendimento. Hoje o 
Hospital Dr. Júlio Sander-
son conta com quarenta e 
quatro profissionais médi-
cos e de outras áreas da 
saúde, atendendo numa 
ampla área de consultó-
rios, enfermarias, aparta-
mentos e centro cirúrgico, 
detendo merecidamente 
o status de referência em 
procedimentos médicos 
na região. O Carlinhos faz 
questão de ressaltar que o 
hospital mantém um Centro 
de Imagem e Diagnóstico, 
permitindo a Tomografia 
Computadorizada Helicoidal 
de 64 canais, com excelên-
cia em exames cardíacos de 
coronária e a Ressonância 
Magnética de Campo Aber-
to, a única no Sul de Minas 
e Zona da Mata. 

“Todo esse aparato tec-
nológico, afirma ele, foi pos-
sível instalar e é mantido 
graças aos contribuintes do 
Carnê de Vantagens que, em 
contrapartida, proporciona 
aos colaboradores descon-
tos em consultas e exames, 
além do kit de exames pre-
ventivos e atendimento por 
clínico geral sem custo”.

Maiores informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (35)3344-1234 e 
pelo site www.hospitaldrju-
liosanderson.com.br.

Dr Sady Ribeiro

Sala de Espera da Ressonância Magnética

Imagens da tomografia do coração Sala de Ressonância Magnética
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Nas montanhas altas e 
frias da Mantiqueira escon-
de-se a pequena cidadezi-
nha de Alagoa, com pouco 
mais de 2.400habitantes, 
no Sul de Minas Gerais. Nos 
últimos 10 anos o município 
ganhou reconhecimento 
nacional e internacional 
pela produção centenária 
de queijo, que rompeu as 
fronteiras e conquistou o 
mundo. 

PIONEIRISMO – O ano 
era 2009. O senhor Batista 
Dias Pinto era mais um, en-
tre os atuais 135 produtores 
de queijo, que tirava leite até 
de pedra para conseguir so-
breviver no Rio Acima, zona 
rural de Alagoa. Dona Clari-
ce, amiga da Dona Chica, 
esposa do Batistinha, pediu 
para seu filho, Osvaldo, fa-
zer uma visita à família para 
tentar ajudar.

“O comprador pagava 
uma merreca no queijo e ain-
da dava cheque para 40 dias” 
confessa Seu Batistinha. O 
visitante voltou encafifado 
com a situação precária. 
Pensando nisso lhe veio um 
insight de vender queijo pela 
internet. “Pensei: meu Deus, 
estou ficando louco! Vender 
queijo pela internet? E a 
voz repetiu dentro da minha 
cabeça: Venda queijo pela 
internet” relata Osvaldinho. 
Em novembro de 2009, com 
o apoio do SEBRAE Minas, 
nasceu a Queijo d’Alagoa-
MG, pioneira na venda de 
queijo pela internet (site: 
www.queijodalagoa.com.br).

QUEIJO PREMIADÍS-
SIMO – Ao longo dos 10 
anos a Queijo d’Alagoa-MG 
acumula prêmios e mais 
prêmios culminando no Me-
lhor Queijo Artesanal de 
Leite Cru do Brasil, Super 
Ouro no III Prêmio Queijo 
Brasil em 2017 e um dos 
Melhores Queijos do Mundo 
(Ouro no Mundial do Queijo 
do Brasil 2019; Prata 2019 

e Bronze 2017 no Mondial 
du Fromage na França). 
Em junho de 2018 a “Queijo 
d’Alagoa-MG” foi finalista e 
recebeu o Prêmio Melhores 
do Ano da Revista Prazeres 
da Mesa. Para ver todos os 
Prêmios clique aqui. 

NO GOSTO DOS CHE-
FS – “É um sucesso tremen-
do. Sei que é muito trabalho, 
são 10 anos de muita luta. 
Estão levando o nome de 
Minas para o Brasil e o 
Mundo. Desejo muitas feli-
cidades!” parabeniza o chef 
mineiro Edson Puiati. 

O chef que mora em São 
Paulo, Guga Rocha, tam-
bém felicita: “Parabéns pelo 
trabaho, pela transformação 
social, pela paixão pelo 
ingrediente, por fazerem, 
sem dúvida, um dos melho-
res queijos do mundo!”. Lá 
do Rio de Janeiro, a Chef 
Roberta Sudbrack suspira: 
“Parabéns, o queijo é uma 
joia rara, uma poesia”.

TRANSFORMAÇÃO SO-
CIAL – Além de movimentar 
a economia local o negócio 
do queijo também tem fo-
mentado o turismo! Em 2014 

Empresa mineira completa 10 anos 
vendendo queijo pela internetVôlei iniciante Sub-12 de 

São Vicente fatura Troféus 
na Copa Rio Minas

São Vicente de Minas 
ganhou troféus nas cate-
gorias sub-12 (masculino 
e feminino), sub-14 e 
sub-15 (feminino) na 1ª 
Copa Rio Minas Clínica 
Lamartine de Voleibol, 
em Arantina.

A novidade é que 
essa foi a primeira par-
t icipação em torneio 
oficial dos vencedores 
times sub-12 do projeto 
Escola de Esportes. As 
equipes de São Vicente 
conquistaram a segunda 
colocação na copa. 

Torneio de base, a Rio 
Minas reuniu atletas de 
cidades da Zona da Mar-
ta, do Campo das Ver-
tentes, do Sul de Minas 
e do Rio de Janeiro. Os 
jogos foram realizados 
entre sexta-feira (15) e 
domingo (17).

“Esses resultados só 
podem nos encher de sa-
tisfação! Eles confirmam 
que estamos no caminho 
certo quando incentiva-
mos o esporte. Além de 
promover a saúde e o 
bem estar, as atividades 
esportivas estimulam a 
disciplina, a atenção e a 
inteligência, contribuindo 
para o desenvolvimento 
pessoal a partir do traba-
lho em grupo”, destacou 
o prefeito Lili.

O técnico Bruno Ca-
rielo confirma o valor 
da atuação em equipe, 
enaltecendo o espírito 

de coletividade na obten-
ção de conquistas. Ele 
agradeceu a dedicação 
de toda a equipe e ao 
prefeito Lili, pela trans-
formação no estímulo 
ao esporte na cidade, na 
atual administração:

“A diferença é gritante. 
Antes a prefeitura apenas 
dava apoio ao Marista. 
Hoje, o nosso trabalho está 
diretamente ligado à Se-
cretaria de Cultura, Espor-
te, Lazer e Turismo. Agora 
o apoio é muito maior, e 
eu estou ao lado de um 
grande parceiro”, declarou 
satisfeito o técnico.

Cinco equipes (femi-
ninas e masculinas) re-
presentaram a Escola de 
Esportes de São Vicente 
na Copa Rio Minas Clíni-
ca Lamartine de Voleibol.  

Fonte: Assessoria de 
comunicação da Prefeitura 
de São Vicente de Minas

a

recebeu o Troféu MG Turis-
mo, do Jornal MG Turismo 
de BH por atrair turistas à 
Alagoa. Em maio de 2019 a 
Queijo d’Alagoa-MG recebeu 
o Certificado de Excelência 
2019 da TripAdvisor.

Na França, a Queijo 
d’Alagoa-MG também rece-
beu a Medalha da Guilde In-
ternationale des Fromagers 
pelos benefícios econômico-
sociais trazidos a Alagoa 
através da veiculação do 
queijo pela internet, resga-
tando a história, preservan-
do a tradição, valorizando 
a cultura, agregando valor 
ao produto e ao produtor e 
fomentando o turismo. Se-
gundo os Correios, é o con-
trato da Queijo d’Alagoa-MG 
que mantém a agência dos 
Correios aberta na cidade 
sendo mais um benefício 
social à comunidade.

10 ANOS – Para come-
morar o aniversário diversos 
produtos entre queijos, ca-
fés especiais e azeite do site 
estão com descontos neste 
mês de novembro.

ASSESSORIA DE CO-
MUNICAÇÃO

Queijo d’Alagoa-MG é uma joia da gastronomia
 de Minas Gerais
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São Lourenço

Coronel PM Oterson Nocelli
recebe Título de Cidadão Honorário 

de São Lourenço

Coronel Oterson acompanhado de parlamentares, autoridades e assessores

Honraria foi entregue durante Sessão Solene na Câmara Municipal.
Uma homenagem a quem contribuiu para o desenvolvimento da

Estância Hidromineral e da Corporação
Por Gislene Vilela

A Câmara Municipal de 
São Lourenço concedeu ao 
Coronel PM Oterson Luís No-
celli, 48 anos, a maior honraria 
da Casa: o Título de Cidadão 
Honorário. Atualmente é Co-
mandante da 17ª Região da 
Polícia Militar, sediada em 
Pouso Alegre, que engloba 72 
cidades do Sul de Minas.

 A Sessão Solene de entrega 
ocorreu na noite de sexta-feira, 
29/11, no plenário da Câmara 
Municipal. O autor da proposi-
tura da outorga foi o vereador 
Isac Ribeiro, aprovada de ma-
neira unânime pelos demais 
parlamentares.

O parlamentar autor da 
indicação ressaltou que o Cel. 
PM Oterson desde que foi 
promovido ao posto de Major 
PM e designado para servir 
o Sul de Minas, estabeleceu 
uma relação próxima e profis-
sional com a região. Prestou 
relevantes serviços às cidades 
de Itajubá, Pouso Alegre e, por 
fim, São Lourenço. “Em 2015, 
assumiu o 57º Batalhão de 
Polícia Militar e desenvolveu 
um excelente trabalho junto à 
comunidade sãolourenciana. 
Remodelou o policiamento da 
cidade, aproximando polícia 
militar e comunidade. Tomou 
medidas estratégicas para 
combater e prevenir a crimi-
nalidade e, como resultado 
de suas ações, os principais 
indicadores criminais tiveram 
redução e, consequentemen-
te, aumentou a sensação de 
segurança para o cidadão 
visitante e para o morador 
da cidade”, complementou 
o vereador proponente. “É 
dever desta Casa Legislativa 
reconhecer as personalidades 
e profissionais que prestaram 
e prestam relevantes serviços 
à comunidade Sãolourenciana 
e, diante do exposto, o Cel. PM 
Oterson demonstrou todas as 
virtudes para tornar-se filho de 

São Lourenço!”, finalizou.
A solenidade foi prestigiada 

por familiares, amigos, diversas 
autoridades, integrantes da Cor-
poração, da Segurança Pública 
e de instituições como um gesto 
de gratidão e reconhecimento. 
O Hino Nacional foi executado 
pela Banda da 17ª Região de 
Polícia Militar. 

Um vídeo apresentou a 
histór ia do homenageado 
“Revelações de um coração 
atrás da farda”, com fotos e 
depoimentos. Posteriormente, 
sua jovem filha Isabella Nocelli 
emocionou os presentes com 
seu discurso: “Eu queria to-
mar um pouco do tempo dos 
senhores para homenagear 
uma pessoa muito especial - 
a pessoa mais inteligente e 
mais dedicada que conheço: 
o meu pai. Uma coisa que ele 
me ensinou é que se você 
quer ser alguém na vida, você 
tem que correr atrás, ou seja, 
você colhe o que planta. Tenho 
certeza que hoje ele está co-
lhendo o que plantou...”.

O Comandante do 57º Ba-
talhão de Polícia Militar sediado 
em São Lourenço, Ten. Cel. PM 

O cantor, compositor, arran-
jador e produtor, Marcelo Viola, 
marca presença no ensaio da 
Orquestra de Violeiros de São 
Lourenço.

O regente da orquestra, Gus-
tavo Costa declarou: “Tivemos 
uma ilustre visita em nosso en-
saio, o grande violeiro Marcelo 
Viola! Obrigado por dividir um 
pouco de seu conhecimento 
com a gente”.

Em suas redes sociais, Mar-
celo Viola fala dessa visita: “Bo-
nito trabalho e que emociona de 
verdade! Parabéns, rapaziada! 
Deus os abençoe imensamen-
te!”.

Violeiro Cantadô. Músico em 
mais de 1.500 CDs, 40 DVDs, 8 
Grammys Latino. Como músico 
e produtor, Marcelo Viola já es-
teve ao lado de destaques do 
cenário sertanejo nacional, gra-
vando CDs e DVDs, em estúdio 
de gravação, tais como Zezé di 

Camargo e Luciano, Rick e Ren-
ner, Guilherme e Santiago, Hugo 
e Thiago, entre outros.

Cada show emerge de um 
processo planejado. Os ensaios 

são importantes para preparar 
a Orquestra para apresentação 
pública, construção do repertó-
rio, ampliar a convivência entre 
integrantes, aspectos técnicos, 

entre outros. Esse em especial, 
com a surpresa do cantor Marce-
lo viola que trouxe na bagagem 
ensinamentos, principalmente, 
para os mais jovens. 

Juliano Santana Silva, enfatizou 
em seu discurso que se hoje a 
Corporação usufrui de bons índi-
ces de criminalidade na cidade e 
região é devido a comandantes 
como Cel. Oterson. Ainda salien-
tou sua abnegação e dedicação 
pavimentando o caminho para a 
colheita de bons frutos.

O homenageado falou de 
sua trajetória pessoal e pro-
fissional. Relembrou fatos que 
foram marcantes no município 
durante o período que exerceu 
suas funções junto ao 57º 
BPMMG. “...Esta cidade é a que 

menos tempo morei e trabalhei, 
não por minha vontade, mas, 
com certeza, foi a cidade que 
mais amizades fiz e deixei...”. 
Finalizou agradecendo a todos 
os presentes e a significativa 
homenagem.

 O agraciado é natural de 
Juiz de Fora. Filho do também 
policial militar da reserva, o 
2º Tenente Sidley Agostinho 
Nocelli e de Maria Nivalda 
de Oliveira Nocelli. É casado 
com Marília Rosa da Fonseca 
Nocelli com quem possui dois 
filhos: Isabella e Heitor.

Orquestra de Violeiros de São Lourenço 
recebe visita de Marcelo Viola

Ensaio regado à muita moda de viola e um bom dedo de prosa.
Unidos pelo amor à cultura caipira

O homenageado ladeado do Presidente da Câmara e do Vereador 
proponente

Prefeitura, Sebrae 
e Junta Comercial 

inauguram Sala Mineira 
do Empreendedor

Aconteceu no dia 18/11 
a inauguração da Sala 
Mineira do Empreendedor 
em parceria com o SE-
BRAE e Junta Comercial 
do Estado de Minas Ge-
rais. Estiveram presentes 
na cerimônia a Prefeita 
Célia Cavalcanti; o Se-
cretário de Indústria e Co-
mércio, Marcelo Mendes; 
a Analista do Sebrae Ticia-
na Lopes e a Presidente 
do Sindicomércio de São 
Lourenço, Valéria Oliveira, 
além da equipe da SICA-
DE e convidados. 

A Sala Mineira do Em-
preendedor é o local de 
atendimento da Prefeitura 
que facilita os processos 
de abertura de empresas, 
regularização e baixa, 
viabilidade de exercício de 
atividades empresariais, 
licenciamentos. Além dis-
so, proporciona serviços 
exclusivos aos Microem-
preendedores Individuais 

(MEI) tais como: forma-
lização para MEI, altera-
ção, declaração anual, 
impressão de boleto e 
baixa para MEI.

Com a iniciativa da 
Prefeitura de São Lou-
renço em implantar a Sala 
Mineira, os empreende-
dores terão apoio para 
tirar suas dúvidas e rece-
ber orientações diversas, 
sempre em parceria com 
o Sebrae e a Junta Co-
mercial (JUCEMG).

Vale ressaltar que não 
houve custo algum adi-
cional para a implanta-
ção deste setor, visto 
que a Prefeitura já conta 
com a equipe formada 
da SICADE – Secretaria 
de Indústria, Comércio, 
Agricultura e Desenvolvi-
mento Econômico, onde 
funciona o Minas Fácil.

A Sala está localizada no 
térreo do prédio da Prefeitu-
ra, no setor Minas Fácil. 

www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco
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