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A professora e pesquisa-
dora Juliana Lucinda Ventu-
relli desenvolveu sua linha 
de pesquisa no campo das 
transmissões orais e escritas 
das receitas culinárias do 
Sul de Minas e agora retor-
na à região com um novo 
projeto: Veredas & Ofícios. 
Em parceria com o jornalista 
carioca Mateus Habib, a du-
pla tem como objetivo final a 
criação de um guia de ofícios 
pelas veredas do Brasil, pois 
trata-se de uma viagem que 
a pesquisadora está fazen-
do, de carro, pelo Brasil, no 

ano de 2021. O ponto de 
partida para mapear ofícios 
tradicionais é a cidade de São 
Lourenço e sua região. Até 
a presente data foram cata-
logados oito ofícios, dentre 
eles: maquinista do trem a 
vapor, pipoqueira, queijeira, 
pipeiro, santeiro, luthier, si-
neiro e barbeiro. A pesquisa 
tem como foco os ofícios 
tradicionais e artesanais, que 
raramente são encontrados 
nos grandes centros urbanos, 
e que em lugares menores, 
ainda resistem.

O que é empreendedorismo de
impacto social?
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Em meio à pandemia, num 
momento em que nosso ima-
ginário encontra-se de certa 
forma sufocado, um coletivo 
de artistas da zona da Mata 
mineira decidiu aventurar-se 
e trazer cores e novas for-
mas para a visualidade de 
Andrelândia, criando assim o 
projeto Street Art pós-colonial, 
uma manifestação pública que 
registre histórias da origem de 
nossa terra de maneira livre, 
inventiva e propositiva de 
novos ambientes visuais na 
esfera pública. O grupo iniciou 
seus trabalhos em Janeiro de 
2021 por meio de uma pintura 
mural ao ar livre na lateral do 
casarão colonial da Pousada 
Estalagem do Porto. Segundo 
o secretário de Cultura, Gui-
lherme Landim, trata-se de um 
trabalho de suma importância 
para uma nova geração de 
artistas, que estão trocan-
do modos de pensar a arte 
urbana, trazendo conceitos 
peculiares e uma identidade 

Nasce em São Lourenço
a Quel Cafés Especiais

A Cafeteria Quel Cafés 
Especiais, inaugurou seus 
serviços no último dia 07 de 
Janeiro, na entrada do Parque 
das Águas de São Lourenço.

Trata-se de um lugar re-

almente especial. Cercado 
por uma vegetação suave e 
com diversos tons que só a 
natureza sabe dosar... surge 
a Quel Cafés Especiais com 
seu perfume permanente de 

café coado na hora!! 
A cobertura do pergolado 

permite a proteção de todos 
os clientes, contra chuvas 
e sol extremo.  É observa-
do o distanciamento das 

mesas e cadeiras que dão 
a devida liberdade e priva-
cidade a quem a procura:                                                               
respirar ar puro e curtir 
momentos especiais! 

visual harmônica que traz uma 
história: “tornando a cidade 
uma galeria de arte pública e 
o mais importante é o fato de 
que a pintura traz uma forte 
relação com a arquitetura do 
espaço, interferindo e trazendo 
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Em comemoração aos Trinta anos de 
existência da Quel Jeans

A direita da portaria do Parque das Águas de São Lourenco,  a mais nova cafeteria da cidade

STREET ART PÓS-COLONIAL
Andrelândia Inaugura série

 de pinturas murais ao ar livre

mais valor a este ambiente. 
Acredito que seja muito impor-
tante para o patrimônio da ci-
dade manter sua originalidade, 
mas também se reconfigurar, 
trazendo encantamentos para 
para seu povo. Cuidamos da 

cidade como nosso jardim, 
habitamos espaços de beleza, 
dessa forma, precisamos que 
a população nos ajude a trazer 
novas configurações visuais de 
nossos lugares de vivência”. 

Veredas e Ofícios
Uma viagem pelo

Brasil a dentro
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5 cuidados que o crente 
deve ter ao assistir 

novelas bíblicas

(1) Não troque a leitura da 
Bíblia pela novela bíblica

Um grande erro que vejo 
muitos cometerem é deixar 
de ler suas bíblias para 
acompanhar apenas a no-
vela bíblica. Como esse 
tipo de novela é apenas 
inspirada na Bíblia, temos 
nelas partes fieis a trechos 
bíblicos, mas temos tam-
bém muitos acréscimos, 
como personagens que não 
aparecem na Bíblia, mas 
são incluídos para compor 
a história, cenas e falas que 
não são mencionadas na 
Bíblia e por aí vai. Por isso, 
é sempre bom que você, 
além de acompanhar sua 
novela bíblica, caso goste 
desse tipo de arte, o faça, 
mas também confronte o 
que está assistindo com o 
texto bíblico real para que 
saiba o que está na Bíblia 
e o que é colocado a mais 
ali na novela para “encher” 
com mais cenas.

(2) Não tenha a novela 
como única fonte do seu 
conhecimento bíblico

Ligado ao ponto anterior, 
pelo fato de um novela ser 
muito mais confortável e fá-
cil de entender do que uma 
leitura da Bíblia, que exigirá 
muito mais estudo e esforço, 
muitos têm optado por trocar 
sua leitura da Bíblia pela 
novela. Esse é um grave 
erro, pois a novela foca em 
uma história de um único 
personagem (ou alguns) por 
longos períodos de tempo, 
buscando segurar a audiên-
cia com centenas de cenas 
que não aparecem na Bíblia, 
além, é claro, de comerciais 
que alongam o tempo da 
novela. Ficar apenas na 
novela não te ajudará a ter 
uma compreensão maior e 
mais ampla da Bíblia, além, 
é claro, da confusão que 
terá achando que coisas que 
estão na novela estão na 
Bíblia quando, na realidade, 
podem não estar. Por isso, 
não use a novela como única 
fonte de seu conhecimento 
da Bíblia!

(3) Confira toda a história 
lendo na própria bíblia se 
ela está correta

Esse é um cuidado importan-
te. Quando Paulo pregou em 
Bereia, chamou a atenção 
dele o comportamento da-
quelas pessoas: “Ora, estes 
de Bereia eram mais nobres 
que os de Tessalônica; pois 

receberam a palavra com 
toda a avidez, examinando 
as Escrituras todos os dias 
para ver se as coisas eram, 
de fato, assim” (Atos 17:11). 
Observe que mesmo Paulo 
sendo um apóstolo, tinha 
suas palavras avaliadas por 
esses crentes! Apesar das 
novelas bíblicas avisarem 
(em letras bem pequenas, 
é verdade) que não apenas 
baseadas na Bíblia, muitos 
as têm como 100% fieis a 
Bíblia, o que não é uma rea-
lidade. Por isso, se gosta de 
novelas bíblicas, acompa-
nhe a história, confrontando 
com o relato bíblico, isso 
te ajudará a entender mais 
da Bíblia e ainda poderá 
aproveitar mais a novela, 
sabendo o que é fato bíblico 
e o que não é.

(4) Se a novela tira seu 
tempo de leitura da Bíblia, 
deixe de assistir à novela

Sabemos que o tempo da 
maioria das pessoas têm 
sido cada vez mais escas-
so. Se esse é o seu caso e 
seu tempo é pouco, prefira 
sempre o estudo da Bíblia a 
novelas bíblicas. Eu sei que 
a tentação é grande de trocar 
a Bíblia pela novela, devido a 
maior facilidade e comodida-
de mas, se precisar escolher, 
prefira se dedicar ao estudo 
direto na Bíblia, pois, como 
citei acima, isso te dará maior 
e mais profunda compreen-
são da Palavra de Deus do 
que a novela.

(5) Se puder, prefira assis-
tir em serviços de Strea-
ming

A tevê é bastante popu-
lar, mas você já reparou o 
quanto de comerciais que 
existem em meio a um capí-
tulo da novela bíblica? Isso 
tira muito do seu tempo que 
poderia estar dedicando ao 
estudo, a oração e a outras 
coisas espirituais. Uma alter-
nativa são os serviços como 
a Netflix, onde a novela é 
colocada um tempo depois 
que passa na tevê. O bom 
desses serviços é que você 
pode assistir na hora que 
deseja e sem comerciais 
indesejados. Eu gosto de 
assistir a séries bíblicas, 
mas não o faço na tevê, pois 
toma tempo demais. Nesses 
serviços de Streaming con-
sigo assistir na metade do 
tempo e assim libero mais 
tempo para minhas leituras 
da Bíblia! Use seu tempo 
com sabedoria!

*Por Marcus Nakagawa

O empreendedorismo vem 
crescendo nestes últimos anos 
como uma alternativa de sobre-
vivência e busca de realização 
pessoal. Muitas pessoas acham 
que empreender é somente ter 
uma ideia e colocar em prática 
sem nenhuma preparação pré-
via. Às vezes sabemos que este 
“bota para fazer” é necessário 
para conseguir pagar as contas, 
os boletos e colocar o alimento 
na mesa de casa. Segundo 
a pesquisa Global Entrepre-
neruship Monitor (GEM) que 
é realizado desde 2002 em 
vários países do mundo, no 
Brasil em 2019 cerca de 88% 
dos empreendedores iniciais 
concordaram com a opção de 
resposta de que a motivação 
para empreender era para ga-
nhar a vida porque os empregos 
estão escassos. Mas também 
colocaram que começaram um 
empreendimento para fazer 
a diferença no mundo, sendo 
51,4% dos respondentes.

Nesta mesma pesquisa mos-
tra que temos 38,7% do percen-
tual da população de 18 a 64 
anos empreendendo no país, 
sendo que este dado em 2002 
era 20,9%. As mulheres, pessoas 
negras e entre 34 e 55 anos, são 
as que mais empreendem por 
motivo de não terem emprego.

Segundo o SEBRAE, na 

pesquisa GEM que está sendo 
compilada de 2020, o Brasil 
deve atingir o maior patamar 
de empreendedores iniciais dos 
últimos 20 anos com um quarto 
da população adulta do país 
empreendendo, principalmente 
devido à crise da pandemia do 
Covid.

Pois é, “ter o próprio ne-
gócio” é o quarto sonho mais 
citado (37%) nesta pesquisa 
GEM 2019, sendo maior que 
“fazer carreira numa empresa” 
(23%). O sonho das gerações 
passadas de entrar na “Firma”, 
trabalhar bastante e se aposen-
tar bem na mesma empresa já 
começa a diminuir.

A pesquisa Panorama de 
Negócios Digitais Brasil 2020, 
realizada pela Hero Spark, 
mostrou que 54% dos empre-
endedores digitais começaram 
seus negócios há menos de 1 
ano. Na pesquisa de 2020 do 
Instituto Rede Mulher Empreen-
dedora (IRME) 36% das empre-
endedoras indicaram que o fa-
turamento não foi impactado ou 
que aumentaram o faturamento 
durante a pandemia e 66% das 
mulheres se mostraram mais 
confiantes com o futuro nos 
seus negócios.

Sim temos que ter mais con-
fiança neste momento em que 
estamos buscando alternativas 
para sair deste problema pan-
dêmico no país. Porém temos 

e agravará muito os desafios 
sociais relacionados às melho-
rias na saúde, atualização e 
desenvolvimento da educação, 
necessidade de tirar muita gen-
te da linha extrema da pobreza, 
falta de alimentação básica e 
adequada, muita violência do-
méstica contra a mulher e as 
crianças, toxicodependência, 
racismo, queimadas, desmata-
mento, entre outros.

A ideia não é ter uma ta-
quicardia olhando este “copo 
meio vazio” das dificuldades, 
mas sim encarar estes desafios 
como uma jornada a ser per-
corrida, usando a inovação e a 
criatividade, que temos muito 
no Brasil, para resolver estes 
problemas de forma planejada 
e empreendedora.

Bill Drayton, professor e 
idealizado da Ashoka, coloca 
que o empreendedor de impac-
to social é aquele profissional 
que aponta tendências e traz 
soluções inovadoras para pro-
blemas sociais e ambientais, 
seja por enxergar um problema 
que ainda não é reconhecido 
pela sociedade ou por vê-lo 
por meio de uma perspectiva 
diferente.

Exatamente como devemos 
agir neste momento! Buscar 
outro prisma e trazer novas 
percepções para empreender-
mos com uma ação social, um 
projeto social, uma organização 

sem fim de lucros ou até um 
negócio que ajude e busque 
impactar positivamente nas 
questões sociais e ambientais. 
Temos sim o poder de fazer 
a diferença no mundo, como 
mostrou a pesquisa GEM.

Busque conhecer mais 
profundamente os problemas 
social ou ambiental que você 
quer ajudar a resolver, com 
dados e informações confiáveis. 
Pense numa solução que cause 
impacto positivo efetivo num 
formato de projeto, produto ou 
serviço. Planeje, modele, teste, 
pivote e faça de novo! Não é 
fácil, mas busque sempre mais 
conhecimento, capacitação e 
continue.

Pois isso é o que vale a 
pena na nossa vida! Autode-
senvolvimento sempre!

* Marcus Nakagawa é pro-
fessor da ESPM; coordenador 
do Centro ESPM de Desenvolvi-
mento Socioambiental (CEDS); 
idealizador e conselheiro da 
Abraps; e palestrante sobre 
sustentabilidade, empreende-
dorismo e estilo de vida. Autor 
dos livros: Marketing para Am-
bientes Disruptivos e 101 Dias 
com Ações Mais Sustentáveis 
para Mudar o Mundo (Prêmio 
Jabuti 2019).

www.marcusnakagawa.com, www. 
blogmarcusnakagawa.com;

O que é empreendedorismo 
de impacto social? Postado por Presbítero André Sanchez

Com planejamento, a Educação forma 
e também transforma 

Quando, há uma década, 
um dos municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte 
se decidiu pela aplicação de 
uma política educacional que 
oferecesse resultados consis-
tentes e duradouros, a escolha 
era clara: sem se distanciar dos 
conceitos essenciais da forma-
ção, buscava ir além deles. O 
que se almejava ali era uma 
educação capaz também de ser 
transformadora. 

Os efeitos, claro, não vieram 
da noite para o dia, mas foram 
robustos. Caeté, a 47 quilôme-
tros da capital, havia optado 
por um modelo já aplicado em 
outras tantas prefeituras mi-
neiras, a Gestão Integrada da 
Educação Avançada (GIDE), 
adotada tanto na rede pública, 
quanto na rede particular. De 12 
escolas municipais no começo, 
em 2011, estendeu a 16 e viu, 
na prática, a requalificação 
ganhar uma espécie de certi-
ficado de qualidade: o avanço 
no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica. 

Por trás das notas brilhantes 
que impulsionam as instituições 
e proporcionam a estudantes 
um desempenho de destaque 

no Enem, há bem mais que 
números. Uma das chaves, a 
GIDE é um sistema aplicado 
pela Fundação de Desenvol-
vimento Gerencial (FDG), que, 
só na rede estadual em Minas, 
está presente em 1.025 esco-
las. “O sistema nos proporcio-
nou resultados satisfatórios, 
principalmente por ter integrado 
os aspectos estratégico, peda-
gógico e administrativo”, sinte-
tiza a pedagoga Andrea Franco, 
coordenadora de gestão da 
rede municipal de Caeté. 

Ante uma média nacional de 
5,9 do Ideb, o município de Cae-
té alcançou 6,7 em 2019. “E das 
10 escolas que participaram 
da prova Brasil, três tiveram 
o resultado no Ideb de 7,1”, 
acrescenta Andrea. Os dados 
reforçam a tese de que, aliado 
aos investimentos fundamen-
tais, o planejamento é um dos 
pilares para que a educação 
ajude a mudar mais do que os 
parâmetros do conhecimento. E 
que isso significa mais do que 
aplicação de recursos financei-
ros. Significa verba decidida-
mente bem aplicada. 

A compreensão de que in-
vestir em educação é também 

mirar um horizonte em que o 
município e sua população, 
mais à frente, vão experimen-
tar ciclos virtuosos acima até 
do próprio campo educacional 
- seja na vida cotidiana, na 
cultura, na economia ou nas 
escolhas mais assertivas para 
a comunidade. Não raro, estu-
diosos e pesquisadores citam 
como o gesto de educar foi 
uma peça-chave para ajudar 
a transformar, por exemplo, 
países asiáticos como Coreia 
do Sul, Hong Kong, Cingapura 
e Taiwan. Comparam, acertada-
mente, a uma feliz revolução. 

O modelo adotado em Ca-
eté já havia levado a saltos de 
qualidade em várias unidades 
educacionais em Minas Gerais. 
Há sete edições consecutivas 
em primeiro lugar no Ideb em 
Belo Horizonte na rede pública, 
a Escola Estadual Duque de 
Caxias (Bairro Santa Helena, 
Região do Barreiro) é parceira 
da FDG desde 2007. Atingiu a 
pontuação 8.2 em 2019. 

A missão fundamental da 
GIDE, como pontua a FDG, é 
alcançar um novo patamar em 
frentes múltiplas: acadêmica, 
pedagógica, administrativa e 
financeira. Tudo por meio de 
um processo objetivo voltado 
para a estruturação adequada 
do sistema gerencial, seja na 
área pública, em contratos com 
o estado e prefeituras, seja na 
rede particular. 

O foco da gestão passa pela 
elaboração de metas estraté-
gicas de curto, médio e longo 
prazos, com capacitação profis-
sional. E, a partir da sala de aula, 
o aprimoramento nos índices de 
aprovação interna e externa, o 
que inclui o ingresso de alunos 
no ensino superior, como por 

meio do Enem. O princípio é 
simples, sob a convicção de que 
gestões eficazes invariavelmen-
te requalificam resultados. 

“Esta parceria tem contribuí-
do muito com nosso trabalho de 
gestão. Ela reúne os aspectos 
estratégicos, pedagógicos e 
administrativos. A escola se or-
ganiza, trabalha numa perspec-
tiva de gestão para resultados e 
metas. Com isso, a escola tem 
se organizado melhor e alcan-
çado os resultados desejados”, 
detalha a diretora da Escola 
Estadual Padre João Botelho, 
Eliani França. 

Na rede particular, o gerente 
de TI do tradicional Colégio 
Loyola, de Belo Horizonte, 
Bruno de Alcântara e Silva 
Paim, atesta os efeitos posi-
tivos do sistema gerencial da 
FDG. “Diferentemente de outras 
metodologias que utilizei em 
planejamento estratégico, a 
GIDE atinge de forma assertiva 
a atividade fim de uma institui-
ção de ensino. A metodologia 
foca em processos acadêmicos 
pedagógicos que possibilitam a 
melhoria do desempenho aca-
dêmico dos alunos garantindo 
melhor resultado à instituição, 
principalmente em avaliações 
externas”. A síntese de que, 
formadora, a educação se agi-
ganta quando abraça também 
os princípios transformadores. 

Acompanhe e saiba mais 
nas nossas redes: 

Site: https://www.fdg.org.br 
Instagram: @fundacaofdg 
https://www.linkedin.com/

company/fdg-fundaçãodede-
senvolvimentogerencial 

https://www.facebook.com/
fundacaofdg/

Youtube: FDG - Fundação 
de Desenvolvimento Gerencial 

As novelas bíblicas, assim chamadas por serem inspira-
das em histórias bíblicas, ganharam grande fama da tevê e 
também em serviços de Streaming como a Netflix. Caíram 
do gosto de evangélicos e até de simpatizantes da Bíblia. No 
entanto, apesar de os temas tratados nessas novelas serem 
histórias bíblicas, alguns cuidados que vou citar a seguir, ao 
meu ver, são muito importantes para aqueles que querem 
acompanhar esse tipo de novela.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 016/2021, 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
003/2021

 A Prefeitura de Andrelândia, 
por intermédio de sua Prego-
eira e Equipe de Apoio, torna 
público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo Menor Preço 
por Item, em sessão pública 
eletrônica a partir das 09:00 ho-
ras (horário de Brasília- DF) do 

dia  10/02/2021, através do site 
https://www.bll.org.br/, destina-
do  a Registro de Preços para 
eventuais e futuras aquisições 
de materiais de papelaria para 
a atender secretaria de edu-
cação. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no 
endereço citado abaixo ou nos

sites https://www.bll.org.
br/ e também pelo site www.
andrelandia.mg.gov.br. Andre-
lândia, 27/01/2021. Aline Rizzi 
– Pregoeira.
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Receita Federal destina 250 mil 
em mercadorias apreendidas para 

Hospitais do Sul de MG
Na sexta-feira, 29 de janeiro, às 

11h, a Receita Federal em Poços 
de Caldas realizará a entrega de 
mercadorias apreendidas para os 
seguintes hospitais do Sul de MG: 
Santa Casa de Poços de Caldas, 
Hospital Bom Pastor de Varginha, 
Hospital Regional do Sul de Minas, 
Santa Casa de Misericórdia de Gua-
xupé e Santa Casa de Misericórdia 
de São Sebastião do Paraíso; e tam-
bém para a Universidade Federal de 
Lavras – UFLA. A entrega acontece 
no Depósito de Mercadorias Apreen-
didas situado à Rua Nico Duarte 799, 
Vila Cruz em Poços de Caldas.  

A totalidade dos itens doados está 
avaliada em aproximadamente R$ 
250 mil. São celulares, cabos, fones 
de ouvido, acessórios de celulares, 
video-games e acessórios de video-
games, bolsas, vestuário, brinquedos, 
relógios, painéis de LED, sombrinhas, 
caixas de música, luminárias, caneta 
laser, máquinas de cortar cabelos, 

barbeadores elétricos, secadores 
entre outros itens eletrônicos, de 
escritório e de informática.  

O delegado da Receita Federal 
em Varginha, auditor-fiscal Michel 
Lopes Teodoro destaca a impor-
tância dessa ação: “a destinação 
de mercadorias apreendidas tem 
o objetivo de fomentar e auxiliar as 
instituições de saúde do sul de MG. 
A doação dessas mercadorias está 
sendo realizada em um momento 
em que as instituições estão sendo 
muito demandadas em função da 
pandemia. Essas mercadorias pode-
rão ser incorporadas ao patrimônio 
dos hospitais ou serem disponibiliza-
das em bazar, sendo que o recurso 
arrecadado fica integralmente para 
as instituições de saúde”.  

O objetivo das destinações é 
que as mercadorias, que foram 
apreendidas em operações de fisca-
lização realizadas pela Receita Fe-
deral, sejam utilizadas para atender 

o interesse público e social.  
Estarão presentes no ato da en-

trega o delegado da Receita Federal 
em Varginha, auditor-fiscal Michel 
Lopes Teodoro; o chefe da agência 
da Receita Federal em Poços de 
Caldas, analista tributário Edgar 
Mollo Filho; o responsável pelo De-
pósito de Mercadorias Apreendidas, 
analista tributário Edir Simões Junior 
e os representantes das instituições 
beneficiadas: o curador do Hospital 
Bom Pastor, Edson Antônio Me-
negueli; o diretor administrativo do 
Hospital Regional do Sul de Minas, 
Luiz Fernando Negreiros Bandeira; a 
provedora da Santa Casa de Poços 
de Caldas, Célia Maria de Souza; Ra-
fael Fernandes Garcia da Santa Casa 
de Guaxupé; o Gerente de Marketing 
da Santa Casa de São Sebastião do 
Paraíso, Jaime Ferreira de Menezes 
Júnior e o Diretor de Transportes e 
Conservação do Campus da UFLA, 
Adeilson Carvalho. 

Mantida autorização para que 
agricultores familiares forneçam 

produtos para kits de alimentação 
escolar durante a pandemia 

A Emater-MG está infor-
mando aos seus escritórios 
espalhados por todo o estado 
que a distribuição de alimentos 
diretamente aos estudantes pelo 
Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (Pnae), durante a 
pandemia da covid-19, continua 
autorizada pelo Ministério da 
Educação. A medida beneficia 
diretamente os agricultores 
familiares que vendem seus 
produtos para as escolas. 

Uma nota divulgada no 
site do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), no dia 21/1, esclarece 
que permanece em vigor a Lei 
nº 13.987/2020, que modificou a 
Lei nº 11.947/2009, autorizando 
estados e municípios, durante 
o período de suspensão das 
aulas presenciais, a distribuir 
os gêneros alimentícios adqui-
ridos com recursos do Pnae 
às famílias dos estudantes da 
educação básica.

O Pnae estabelece que 
no mínimo 30% dos recursos 
repassados aos estados e 
municípios pelo FNDE para a 
alimentação escolar devem ser 
utilizados na compra de alimen-
tos produzidos pela agricultura 
familiar. A Emater-MG presta 
assistência técnica aos agricul-
tores, elabora projetos e divulga 
as oportunidades oferecidas 
pelo programa. 

Com o surgimento da pan-
demia no ano passado, as 
escolas fecharam e muitos 
produtores foram impedidos 
de manter as entregas contra-
tadas pelo Pnae.  A situação 
prejudicou a alimentação dos 
estudantes e também a renda 
dos agricultores.

Diante deste cenário, vá-

rios municípios, com auxílio 
da Emater-MG, retomaram 
as compras de produtos da 
agricultura familiar por meio do 
programa e fizeram a distribui-
ção direta de kits de alimentos 
aos pais ou responsáveis pelos 
alunos da educação básica.

“Inicialmente houve uma 
dificuldade de organizar o pla-
nejamento de cardápio e da 
logística para entrega desses 
kits para as famílias. Mas de-
pois tivemos um retorno muito 
positivo dos municípios. Melho-
rou muito para os agricultores 
com a compra e entrega desses 
produtos pelas escolas”, afirma 
a coordenadora técnica esta-
dual da Emater-MG, Ana Luiza 
Resende.

Ela lembra que o normativo 
do FNDE determina que a distri-
buição dos kits está autorizada 
apenas em localidades em 
que haja suspensão das aulas. 
Caso contrário, a alimentação 
escolar deve ser oferecida nas 
próprias unidades de ensino.

Em Arcos, Centro-Oeste 
de Minas, os investimentos 
para a compra alimentos da 
agricultura familiar, por meio 

do Pnae, apresentaram um 
aumento de 83% no ano pas-
sado, em comparação com os 
valores de 2019. A prefeitura 
distribuiu, quinzenalmente, às 
famílias dos alunos kits com 
frutas, hortaliças e ovos. Men-
salmente, foram entregues 
gêneros não perecíveis, como 
arroz, feijão, polvilho e farinha 
de mandioca.

A maior parte dos alimentos 
dos kits foi adquirida da Asso-
ciação dos Produtores Rurais 
da Agricultura Familiar de Arcos 
(Aprafa), composta por 28 agri-
cultores da região, que contam 
com assistência técnica da 
Emater-MG.

Em junho do ano passado, 
a empresa lançou a campanha 
‘O Pnae não pode parar’. O 
objetivo foi incentivar e auxiliar 
os municípios nas compras por 
meio do programa.

Uma das ações foi a divul-
gação de vídeos e informações, 
ressaltando o papel do progra-
ma na comercialização dos 
alimentos da agricultura familiar. 
As mensagens foram veiculadas 
em todos os canais de comuni-
cação da Emater-MG.  

Os mais de 140 mil Microem-
preendedores Individuais (MEIs) 
formalizados do Sul de Minas já 
podem entregar a Declaração 
Anual do Simples Nacional para 
o Microempreendedor Individual 
(DASN), também conhecida 
como Declaração Anual de Fa-
turamento. O documento, que 
é uma das obrigações do MEI, 
poderá ser enviado até o dia 
31 maio. “Além de obrigatória, 
a DASN também é importante 
para o MEI, pois pode ser solici-
tada como um dos documentos 
necessários para comprovação 
de faturamento da empresa ao 
abrir uma conta bancária, por 
exemplo,” explica a analista do 
Sebrae Minas Amanda Cezário.

Todos os anos, o Microem-
preendedor Individual deve de-
clarar o valor do faturamento 
bruto do ano anterior por meio 
da Declaração Anual. Ela pode 
ser preenchida pelo próprio MEI. 
Confira o passo a passo para 
fazer a declaração no site do 
Sebrae Minas.

Evite multa
É muito importante que to-

das as suas obrigações como 
MEI estejam em dia, mas caso 
aconteça algum atraso no envio 
da DASN, o valor da penalidade 
é de no mínimo de R$ 50, sendo 

2% ao mês sobre o valor dos 
tributos calculados, limitados a 
20%. Após o envio da declara-
ção com atraso, a notificação 
do lançamento e os dados 
do DARF para pagamento da 
multa serão gerados automa-
ticamente, constando ao final 
do recibo de entrega. Se o pa-
gamento for realizado no prazo 
de 30 dias, você receberá um 
desconto de 50% no valor total 
do boleto gerado.

O MEI que não estiver em 
dia com as declarações anuais 
(DAS-Simei) e as contribuições 
mensais (DAS-MEI) poderá ter 
seu CNPJ suspenso ou até mes-

MEIs se preparam para entrega da 
Declaração Anual do Simples Nacional
Assim como o imposto de renda para pessoa 
física, a DASN é obrigatória para Microempre-

endedores Individuais

mo cancelado definitivamente.

Prazo de adesão ao Simples 
Nacional

Além do período de entrega da 
DASN, os microempreendedores 
devem se atentar ao prazo para 
adesão ao Simples Nacional, que 
termina no dia 29 de janeiro. Micro-
empresas (ME) e empresas de pe-
queno porte (EPP) que desejarem 
optar pelo regime tributário do Sim-
ples Nacional podem solicitar a mu-
dança até o último dia útil do mês, 
29 de janeiro de 2021. A solicitação 
pode ser realizada somente neste 
período, pela internet, por meio do 
Portal do Simples Nacional.

Substância foi usada em 
ensaio clínico com 124 partici-
pantes hospitalizados no Hos-
pital São Rafael, localizado na 
cidade de Salvador (BA)

Produzida pelas abelhas, 
a própolis já é muito conhe-
cida por suas propriedades 
antivirais, anti-inflamatórias, 
imunorreguladoras, antiprotei-
núricas e antioxidantes. Diante 
dos benefícios proporcionados 
pela substância para a saúde 
humana, pesquisadores bra-
sileiros realizaram um estudo 
para avaliar a eficácia do ex-
trato de própolis em pacientes 
com Covid-19.

O trabalho Efficacy of pro-
polis as an adjunct treatment 
for hospitalized COVID-19 
patients: a randomized, con-
trolled clinical trial aponta 
redução no tempo de perma-
nência hospitalar de pacientes 
com Covid-19 que ingeriram 
própolis durante internação. O 
resultado faz parte do ensaio 
clínico, que foi liderado pelo 
pesquisador clínico Marcelo 
Silveira da Apis Flora, que 
contou com 124 participantes 
do Hospital São Rafael em 
Salvador (BA). Todos os pa-
cientes fizeram o tratamento 
padrão, sendo que 40 pesso-
as receberam 400 mg/dia de 
própolis; 42 receberam 800 
mg/dia de própolis; e 42 não 
receberam própolis.

“A administração oral da 
substância foi segura, pois 
não houve eventos negativos 
associados ao uso. Além disso, 
a diminuição do tempo de inter-
nação após a intervenção foi 
significativa. O grupo controle, 

que não ingeriu própolis, ficou 
12 dias hospitalizado após o 
início do tratamento. Já os gru-
pos que receberam doses mais 
baixas e mais altas ficaram, 
respectivamente, 7 e 6 dias 
internados”, conta o professor 
David de Jong da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP) da USP e um dos au-
tores do estudo.

O estudo aponta que o 
uso da substância pode ser 
promissor na interferência na 
expressão de TMPRSS2, que 
é uma proteína da superfície 
celular que está envolvida na 
entrada e disseminação do 
SARS-CoV-2 no corpo huma-
no. Além disso, a substância 
pode interferir na ancoragem 
do vírus no ACE2, que é uma 
proteína que auxilia a entrada 
do vírus nas células.

“Outro ponto importante de 
destaque na pesquisa é que as 
propriedades da própolis podem 
ajudar a reduzir os processos 
inflamatórios por inibição da 
PAK1, que está associada a uma 
maior necessidade de cuidados 
intensivos e com altas taxas de 
mortalidade”, conta David.

Pela possibilidade da própo-
lis variar dependendo das plan-
tas que as abelhas visitam para 
coletar substâncias bioativas, a 
empresa Apis Flora de Ribeirão 
Preto, desenvolveu um pro-
duto padronizado que contém 
própolis verde que é química 
e biologicamente reprodutível 
e única no mercado nacional 
e internacional. “A própolis 
EPP-AF(R) possui patente já 
concedida, segurança e eficácia 
comprovada,  com ausência de 

interação significativa com me-
dicamentos em estudos clíni-
cos, e assim, não tem qualquer 
risco”, afirma Andresa Berretta, 
gerente de P&D da Apis Flora e 
responsável pela padronização 
do produto.

Essa substância padroni-
zada pode ainda diminuir a 
incidência de lesões renais, 
que pode ser um fator de risco 
para infectados pelo novo coro-
navírus. “O grupo controle, que 
recebeu apenas o tratamento 
padrão, teve uma incidência de 
23,8% contra 4,8% dos pacien-
tes que ingeriram 800 mg/dia de 
própolis”, afirma Marcelo.

De acordo com os pesqui-
sadores, o próximo passo será 
a realização de um ensaio clí-
nico duplo cego com placebo, 
envolvendo um grupo maior 
de pacientes. “Também iremos 
fazer análises de outros parâ-
metros, incluindo os anticorpos 
contra o vírus desenvolvidos 
pelo paciente. Além disso, o 
conhecimento adquirido atra-
vés desta pesquisa abre pers-
pectiva do uso do EPP-AF em 
outras doenças com potencial 
inflamatório”, revela David, que 
é professor da FMRP.

Os resultados, publicados 
como preprint (pré-publicação) 
em janeiro na MedRxiv, ainda 
não foram revisados por pares 
e, por isso, não devem ser 
usados para orientar a prática 
clínica. O estudo contou com 
a autoria de pesquisadores da 
Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto (FMRP), Instituto 
D’Or de Pesquisa e Educação 
(IDOR), Hospital São Rafael e 
da empresa Apis Flora.

Própolis pode reduzir tempo de 
internação de pacientes com 

Covid-19, aponta estudo
Substância foi usada em ensaio clínico com 124 

participantes hospitalizados no Hospital São 
Rafael, localizado na cidade de Salvador (BA)
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Eleito pelos profissionais de en-
genharia, agronomia e geociências 
de São Lourenço e região, o geó-
logo Theo Bajgielman Ayres estará 
à frente da Inspetoria do Conselho 
Regional de Engenharia e Agrono-
mia de Minas Gerais (Crea-MG) 
pelos próximos três anos como 
inspetor-chefe local. No processo 
consultivo, realizado no dia 1º de 
outubro de 2020, também foram 
escolhidos a engenheira civil Ana 
Paula Sarmento de Carvalho como 
inspetora-secretária, e o geólogo 
Gustavo Fernando Morari Bárrios 
como inspetor-tesoureiro.

Nascido e criado em São 
Lourenço, Theo, de 27 anos, 
vai coordenar as ações da 
Inspetoria, que é responsável 
por 24 municípios da região. 
Em seu primeiro mandato, o 
geólogo explica que a proposta 
de trabalho será tornar a Ins-
petoria mais comunicativa e 
unida com os profissionais do 
Sistema Confea/Crea. “Espero 
conseguir contribuir com o Crea 
e com a Inspetoria de São Lou-
renço atendendo às demandas 
dos profissionais e da socieda-
de. O nosso intuito é oferecer 
conteúdos esclarecedores aos 
profissionais, além de demons-
trar a importância de um órgão 
regulamentador no exercício da 
engenharia, da agronomia e das 
geociências”, detalha Theo. O 
inspetor ressalta ainda a impor-
tância de a Inspetoria apoiar as 
entidades, como a Associação 
Regional de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia das Águas 
(Area das Águas) em ações para 
a proteção e preservação das 
águas subterrâneas da região 

de São Lourenço.
Com um intenso trabalho de 

interiorização nos últimos anos, 
o Crea-MG atua para estar cada 
dia mais perto dos profissionais, 
das cidades e da sociedade. 
Esse trabalho é feito por meio das 
Inspetorias e Escritórios de Repre-
sentação distribuídos por todas as 
regiões do estado. Atualmente, 
são 80 unidades de atendimento 
que oferecem, entre outros ser-
viços, o registro de profissionais 
e empresas, orientações sobre 
Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), emissões de cer-
tidões, taxas e formulários.

O presidente do Crea-MG, cuja 
primeira gestão teve como uma 
de suas marcas a interiorização, 
garante que gestores públicos mu-
nicipais e privados, e a população 
em geral, podem ter certeza que 
essa política de proximidade vai 
continuar e será fortalecida. “Te-
mos um compromisso de diálogo 
com os profissionais e com suas 
inserções cada vez maiores no 
dia a dia, na vida das cidades e 
das pessoas, sempre em prol do 
bem comum. E nada nos moverá 
disso”, afirma Lucio Borges.

 Atuação
O Crea-MG fiscaliza o exer-

cício profissional da engenharia, 
agronomia, geologia, geografia e 
meteorologia, amparado pela Lei 
Federal 5.194/1966. A função do 
Conselho é defender a sociedade 
da prática ilegal das atividades 
técnicas, exigindo a presença de 
profissionais legalmente habilita-
dos, com atribuições específicas, 
na condução dos empreendimen-
tos das áreas da engenharia, da 
agronomia e das geociências.

 Inspetoria de São Lourenço 
aposta na aproximação 

com profissionais para a 
próxima gestão

Veredas e Ofícios
A professora e pesqui-

sadora Juliana Lucinda 
Venturell i desenvolveu 
sua linha de pesquisa no 
campo das transmissões 
orais e escritas das recei-
tas culinárias do Sul de 
Minas e agora retorna à 
região com um novo proje-
to: Veredas & Ofícios. Em 
parceria com o jornalista 
carioca Mateus Habib, a 
dupla tem como objetivo 
final a criação de um guia 
de ofícios pelas veredas do 
Brasil, pois trata-se de uma 
viagem que a pesquisado-
ra está fazendo, de carro, 
pelo Brasil, no ano de 
2021. O ponto de partida 
para mapear ofícios tradi-
cionais é a cidade de São 
Lourenço e sua região. 
Até a presente data foram 
catalogados oito ofícios, 
dentre eles: maquinista do 
trem a vapor, pipoqueira, 
queijeira, pipeiro, santeiro, 
luthier, sineiro e barbeiro. 
A pesquisa tem como foco 
os ofícios tradicionais e 
artesanais, que raramente 
são encontrados nos gran-
des centros urbanos, e que 
em lugares menores, ainda 
resistem.

O projeto conta com 
apoiadores locais, que po-
dem contribuir com cotas 
em dinheiro de custear o 
trabalho da dupla de pes-
quisadora e jornalista ou 
hospedagem e refeições a 
fim de colaborar com o pro-
jeto que eleva as cidades 
por onde passa a uma re-
levância cultural e artística 
de grande importância para 
a cultura nacional.

Em São Lourenço, o 
apoio local do Sìtio Lagoa 
Seca, CVB e Secretaria 
Municipal de Cultura foi fun-
damental para a pesquisa, 
além de apoios pontuais do 
Bistrô Cecy Cozinha Afetiva 

e Ki Beleza.
Todas as entrevistas e 

imagens estão expostas 
numa galeria virtual no ins-
tagram @veredaseoficios.

A pesquisadora estará 
na região do sul de Minas 
até o começo de março 
de 2021, seguindo viagem 
para a Serra da Canastra, 
onde contará com o apoio 
da agência Tamanduá Eco-
turismo. De lá, atravessa o 
estado de Minas, chegando 
em Goiás para a nova eta-
pa da pesquisa.

Os ofícios tradicionais 
são bens patrimoniais e 
precisam ser mapeados 
e registrados para que as 
tradições tenham seu valor 
histórico e cultural.

Se você conhece algum 
ofício ou se quiser ser um 
dos apoiadores do proje-
to, entre em contato pelo 
email: veredaseoficios@
gmail.com ou pelo insta-
gram@veredaseoficios.

Maquinista: Vantuir Martins Correia ( Tuiu

Pipeiro:  José Ricardo Costa André ( Neguinho das Pipas)

Pipoqueiros: Antônio Carlos dos Santos e Maria Teresa Penha dos 
Santos

Uma viagem pelo Brasil a dentro

Barbeiros: José Rosa e Alexandre de Freitas Rosa (pai e filho)Mestra queijeira Tânia Resende Garcia

Pipeiro:  José Ricardo Costa André ( Neguinho das Pipas)

O geólogo Theo Bajgielman Ayres, que 
foi eleito inspetor-chefe em processo 
consultivo realizado no dia 1º de outu-

bro de 2020, vai conduzir a Inspetoria do 
Crea-MG pelos próximos três anos

O geólogo Theo Bajgielman Ayres

MEI terá novo valor 
de contribuição a 
partir desse mês

Com o reajuste do salário-míni-
mo, contribuição ao INSS será al-
terada. Confira os novos valores

Com a mudança do salário-
mínimo para R$1,1 mil, o valor 
da contribuição mensal do 
Microempreendedor Individual 
(MEI) para a Previdência Social 
será reajustado a partir desse 
mês e passará a ser R$ 55. Com 
essa alteração, a guia mensal 
de pagamento terá valor máxi-
mo de R$ 61, dependendo da 
atividade em que o MEI atuar. 
Se o empreendedor atua no 
comércio ou indústria, ele paga 
R$ 1 a mais de ICMS e se for 
prestador de serviços, R$ 5 a 
mais. Em alguns casos, é possí-
vel ter que pagar as duas taxas, 
além da contribuição.

O pagamento deve ser feito 
até o dia 20 de cada mês e o 
DAS (Documento de Arrecada-
ção do Simples Nacional) emiti-
do pelo Portal do Empreendedor 
ou pelo aplicativo do MEI já 
terá os novos valores. Em caso 
de atraso de pagamento será 
acrescida uma multa diária de 
0,33%. É importante manter os 
pagamentos atualizados para 
que o MEI mantenha seus direi-
tos e benefícios ativos.

Por meio da contribuição 
obrigatória, o Microempreen-
dedor Individual tem direito 

a vários benefícios previden-
ciários como aposentadoria 
por invalidez, auxílio-doença, 
salário-maternidade, pensão 
por morte, aposentadoria por 
idade e auxilio-reclusão para 
seus familiares.  O cálculo dos 
benefícios é efetuado é com 
base nas contribuições realiza-
das pelo segurado cumprindo 
o prazo de carência mínima de 
cada benefício previdenciário.

MEI
O Microempreendedor In-

dividual é o empresário que 
possui uma empresa indepen-
dente. Para o registro do MEI, o 
empreendedor deve estar ciente 
que seu faturamento não pode 
ultrapassar R$ 81 mil por ano, 
não pode ter participação em 
outra empresa como sócio ou 
titular e deve ter - no máximo - 
um empregado contratado.

Somente em 2020, foram re-
gistrados 2,6 milhões de novos 
MEI. O número é o maior re-
gistado nos últimos cinco anos, 
de acordo com levantamento 
feito pelo Sebrae com dados da 
Receita Federal. Atualmente, o 
Brasil já conta com mais de 11,2 
milhões de MEI ativos.
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São Lourenço recebe a vacina 
Coronavac contra a Covid 19

O dia 20 de janeiro ficará 
marcado na história de São 
Lourenço e região como o dia 
“D” da Pandemia da Corona 
Vírus, que já levou à óbito 
cerca de 38 pessoas em São 
Lourenço e milhões de infecta-
dos em todo o mundo.

A cidade recebeu a primeira 
remessa de 1.013 doses da 
vacina Coronavac que se-
rão aplicadas primeiramente, 
aos profissionais da linha de 
frente da saúde municipal e 
em seguida as pessoas que 
encontram-se nos asilos da 
cidade e os idosos em geral.

O Prefeito Municipal de 
São Lourenço, Dr. Walter José 
Lessa, médico e cirurgião obs-
tetra do município, integrante 
do quadro clínico do hospital 
de São Lourenço e habilitado 
para tal procedimento, em 
um clima revestido de uma 
contagiante emoção, aplicou 
a primeira dose da vacina 
Coronavac, na enfermeira 
Akemi Costa Murata, respon-
sável pela coleta de sangue 
no município para o exame da 
Covid 19. “Nesse momento a 
gente se sente honrado e feliz, 
porque a medicina quando ela 
quer e quando os laboratórios 
querem, conseguem em tem-
po record, desenvolver uma 
vacina pra salvar milhões de 
pessoas e, nós aqui em São 
Lourenço hoje, estamos ale-
gres em poder atender essas 
pessoas, e se Deus quiser, 
ficar livres dessa doença”, 
completou Dr. Lessa.

A Coronavac chegou em 
São Lourenço escoltada pelo 
57° Batalhão da Polícia Militar 
de Minas Gerais e foi enviada 
pela Superintendência Regio-
nal de Saúde de Varginha. A 
segunda dose da vacina terá o 
prazo em torno de 14 à 28 dias 
para ser aplicada e a expec-
tativa é de que nos próximos 
45 dias, chegue em nosso 
município mais um lote para a 
vacinação do restante da po-
pulação de São Lourenço.

Enfermeira Akemi Costa foi a primeira a receber a dose da vacina em São Lourenço

Prefeito Dr Walter Lessa, enfermeira Akemi, o vice-prefeito Gil e profissionais da Saúde e da im-
prensa regional, comemoram a aplicação da primeira dose da vacina

Prefeito Lessa da entrevista e agradece os policiais militares que escoltaram a vacina

O prefeito Municipal Dr Walter
Lessa aplicou a primeira dose da 
vacina na enfermeira Akemi Costa 

LBV - SOS MANAUS

A Legião da Boa Von-
tade (LBV) abriu um pos-
to de arrecadação para 
receber doações e inten-
sif icar o atendimento a 
famílias mais vulneráveis 
que sofrem com a grave 
crise sanitária causada 
pela pandemia do novo 
coronavírus no Estado do 
Amazonas. 

O que doar:
- Água sanitária, sabão 

em barra, sabonete, álcool 
em gel e máscara de pro-
teção facial;

-  Arroz, fei jão, óleo, 
café, açúcar, leite em pó, 
farinha de milho, farinha de 
trigo, farinha de mandioca, 
extrato de tomate, macar-
rão, fubá e sal.

Onde doar:
- No Centro Comunitário 

de Assistência Social da LBV 
que fica na Av. Presidente 
Castelo Branco, 997, Ca-
choeirinha em Manaus/AM 
— Tel.: (92) 3215-7930; e

- Via site: www.lbv.org.br.

Além do atendimento 
emergencial com a entrega 

de alimentos e itens neces-
sários à prevenção da Covid-
19, as equipes de trabalho 
da LBV e voluntários tam-
bém prestam Solidariedade 
e levam conforto espiritual às 
famílias amazonenses. 

Vale ressaltar que duran-
te o ano de 2020, além do 
trabalho socioassistencial 
que já realiza no Estado do 
Amazonas, a LBV também 
intensificou todas as suas 
ações por meio da campa-
nha SOS Calamidades para 
atender as famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social 
provendo-as com cestas de 
alimentos não perecíveis e 
perecíveis, itens de limpeza 
e de higiene entre outras 
doações.

Tudo tem sido feito com 
muito cuidado seguindo 
todas as orientações das 
autoridades de saúde para 
a proteção e a segurança 
das equipes de trabalho, 
voluntários e principalmente 
dos atendidos, com o uso 
de máscara e de álcool em 
gel 70%, higienização das 
embalagens e com o distan-
ciamento social para evitar 
qualquer contaminação. 

LBV abre posto de arrecadação em Ma-
naus para receber doações e intensifi-
car o atendimento a famílias mais vul-
neráveis que sofrem com a pandemia 
da Covid-19 no Estado do Amazonas.

A partir de 28/01/2021, a Secretaria de Saúde 
de São Lourenço irá divulgar toda quinta-feira o 
Relatório de Vacinação contra o COVID-19. Nes-
te relatório serão disponibilizados os números 
de doses recebidas pelo município no período 
e os grupos contemplados por cada fase da 
vacinação.

#UmGovernoParaTodos
#prefeituramunicipaldesaolourenco
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São Vicente de Minas 
recebe as primeiras 

doses da vacina 
contra a COVID-19

Bom Jardim de Minas 
recebe a vacina contra 

o Corona Vírus

No dia 19 de janeiro o prefeito 
Lili, participou da entrega das 
primeiras 66 doses da vacina 
contra a COVID-19, repassadas 
pela Gerência Regional de Saúde 
ao município. Foram entregues 
ainda as seringas para a primeira 
etapa da vacinação prioritária 
contra o novo coronavírus.

“É um marco na história de 
São Vicente de Minas, o início 
da vacinação, que começa a nos 
livrar dessa terrível pandemia”, 
comemorou o prefeito Lili.

A primeira pessoa da cidade a 
ser vacinada foi a enfermeira Ma-
ria Ester dos Santos, que trabalha 
na Unidade Básica de Saúde e no 
Hospital São Vicente de Paulo. 
Em São Vicente, a vacinação é fei-
ta nas três unidades do Programa 
de Saúde de Família (PSFs).

Seguindo a determinação 
do Ministério da Saúde, nessa 
etapa inicial serão imunizados 
os profissionais de saúde que 
estão na linha de frente no 
atendimento aos casos da do-
ença no município.

No dia 22 de janeiro, o muni-
cípio de Bom Jardim de Minas, 
recebeu da Gerência Regional 
de Saúde de Juiz de Fora, a 
primeira remessa da vacina 
contra a Covid-19. As vacinas 
compõem D1 (primeira dose) 
e D2 (segunda dose), que 
serão enviadas em remessas 
separadas e com intervalos de 
aplicação diferentes conforme 
orientação dos fabricantes. Na 
primeira remessa foram envia-
das 49 doses destinadas aos 
idosos institucionalizados e, 
na sequencia, a equipe de de 
enfrentamento ao Covid-19. A 

“É muito importante alertar 
que, nesse primeiro momento, 
não haverá vacina para todas 
as pessoas. Por isso foram defi-
nidos os grupos prioritários, que 
estão mais expostos à COVID-
19. Com o tempo, novas doses 
irão chegando para garantir a 
vacinação de um número cada 
vez maior de pessoas”, informou 
o prefeito Lili.

O governador de Minas Gerais 
Romeu Zema, já havia garantido 
que, até o fim desta terça feira 
(19), todas as 853 cidades do 
estado receberiam as primeiras 
doses da vacina. Segundo ele, 
seriam enviadas 561 mil unidades 
para a imunização dos grupos 
prioritários em Minas Gerais.

Conforme o informe técnico 
divulgado pelo Ministério da 
Saúde, a eficácia desta vacina 
foi demonstrada em um esquema 
contendo duas doses com inter-
valo de duas à quatro semanas.

Fonte: Assessoria de comu-
nicação da Prefeitura de São 
Vicente de Minas

segunda remessa esta prevista 
para o dia primeiro de feverei-
ro. Prefeito Municipal de Bom 
Jardim de Minas, Sr. Joaquim 
Laércio Rodrigues, juntamen-
te ao seu Vice-Prefeito, Dr. 
José Francisco Matos e Silva, 
acompanharam a equipe da 
Secretaria Municipal de Saúde 
do município, coordenada pela 
atual Secretária Municipal de 
Saúde, Sra. Andressa Helena 
Gomes Almeida, durante as 
primeiras imunizações. Para o 
prefeito Laércio, esta data ficará 
marcada para sempre na estó-
ria do povo bom-jardinense.

Andrelândia aplica as primeiras 
doses da vacina contra Covid-19

No dia 20 de janeiro, a cidade 
de Andrelândia recebeu da Ge-
rência Regional de Saúde de Juiz 
de Fora, as primeiras doses da 
vacina contra a Covid-19, para o 
enfrentamento da pandemia no 
município. Este momento histó-
rico para o município foi acom-
panhado pelo Prefeito Municipal 
de Andrelândia, o Sr. Francisco 
Carlos Rivelli, (o Cacau); pela 
Secretária Municipal de Saúde, 
Sra. Adeodata Leite Santos; pela 
Coordenadora de Imunização do 
município, Sra. Ana Carolina Mo-
reira; pela Chefe de Enfermagem 
do Asilo São José, Sra. Roberta 
Maria Campos; pela Diretora do 
Asilo, Sra. Ana Maria Gaspar, 
entre outras autoridade e profis-
sionais de saúde de Andrelândia. 
Foram disponibilizados de ime-
diato ao município, oitenta e três 
doses da vacina, que atenderão 
primeiramente, aos profissionais 
que atuam na linha de frente de 
combate ao Covid-19, da Rede 
Municipal de Saúde e Santa 
Casa de Misericórdia, além de 
atenderem também os idosos 
residentes do Asilo São José.

A primeira funcionária do Hos-
pital Municipal a receber a dose da 
vacina, foi a enfermeira Rogéria 
Marcia Amaral Lima, que atua na 
linha de frente ao combate contra 
o Corona Vírus na recepção e tria-
gem, de todas as pessoas suspei-
tas. A segunda a ser vacinada foi 
a técnica de enfermagem Adriana 

Prefeito Cacau acompanhou a vacinação no município

de Fátima das Graças.
O primeiro enfermeiro da Santa 

Casa de Misericórdia de Andre-
lândia a receber a vacina foi o Sr. 
Humberto Jairo da Silva. Todos 
os enfermeiros, técnicos de enfer-
magem e auxiliares de limpeza do 
Hospital Municipal e Santa Casa 
de Misericórdia, que atuam na linha 
de frente de combate ao Corona 
Vírus, também foram vacinados.

A primeira idosa do Asilo 
São José a receber a vacina 
contra a Covid-19, foi a Sra. 
Sebastiana Moreira (Tianinha), 
de 105 anos, que nasceu em 
05 de abril de 1915 e reside no 
asilo desde o ano de 2006. 

Aiuruoca recebe vacina 
contra a Covid 19

Na manhã de quinta-
feira, 21 de janeiro de 2021, 
a vacina contra o Corona 
Vírus, chegou no município 
de Aiuruoca.

A vacinação teve início 
na Unidade de Saúde Ani-
bal Ematné, atendendo a 
equipe da Saúde Pública 
Municipal. A primeira pes-
soa a receber a vacina 
foi a Dra Rejane,  médica 
do SUS do município. Em 
seguida a vacinação con-
tinuou no Hospital Dr Júlio 
Sanderson, contemplando 
enfermeiros, médicos, e 
demais profissionais da 
saúde que têm acesso dire-
to à ala da COVID 19.

Esta fase se trata da 
imunização limitada à pro-
fissionais da saúde, asilos 
e idosos mais vulneráveis. 
A segunda fase da vacina-
ção ocorrerá em um prazo 
de aproximadamente 21 
dias, após a primeira apli-
cação. É preciso destacar 
que continua valendo as 
medidas de prevenção 
e que todos têm o dever 
de colaborar e manter as 
recomendações determi-
nadas pela Organização 
Mundial de Saúde.

O prefeito de Aiuruoca, Sr. 
Erlisson Vitor Lopes, refere-
se à data como um marco 
importante para a cidade, “A 
PARTIR DE AGORA RENO-
VAM-SE AS NOSSAS ES-
PERANÇAS! VIVA A VIDA, 
A CIÊNCIA E O SUS!”.

Regionais
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ANDRELÂNDIA

STREET ART PÓS-COLONIAL

Em meio à pandemia, num 
momento em que nosso imagi-
nário encontra-se de certa forma 
sufocado, um coletivo de artistas 
da zona da Mata mineira decidiu 
aventurar-se e trazer cores e 
novas formas para a visualidade 
de Andrelândia, criando assim 
o projeto Street Art pós-colonial, 
uma manifestação pública que re-
gistre histórias da origem de nossa 
terra de maneira livre, inventiva 
e propositiva de novos ambien-
tes visuais na esfera pública. O 
grupo iniciou seus trabalhos em 
Janeiro de 2021 por meio de uma 
pintura mural ao ar livre na lateral 
do casarão colonial da Pousada 
Estalagem do Porto. Segundo o 
secretário de Cultura, Guilherme 
Landim, trata-se de um trabalho 
de suma importância para uma 
nova geração de artistas, que 
estão trocando modos de pensar 
a arte urbana, trazendo conceitos 
peculiares e uma identidade visual 
harmônica que traz uma história: 
“tornando a cidade uma galeria de 
arte pública e o mais importante é 
o fato de que a pintura traz uma 
forte relação com a arquitetura 
do espaço, interferindo e trazen-
do mais valor a este ambiente. 
Acredito que seja muito impor-
tante para o patrimônio da cidade 
manter sua originalidade, mas 
também se reconfigurar, trazendo 
encantamentos para para seu 
povo. Cuidamos da cidade como 
nosso jardim, habitamos espaços 
de beleza, dessa forma, precisa-
mos que a população nos ajude a 
trazer novas configurações visuais 
de nossos lugares de vivência”. 

Segundo Gilberto Medeiros, 
um dos artistas que realizou 
a obra: “assim como todos os 
trabalhos que eu faço, este tra-
balho demandou uma pesquisa 
prévia muito interessante. Eu já 
conhecia Andrelândia e sabia da 
ligação da cidade com a história 
do passado e sua ligação com a 
terra e a natureza e me inspirei 
nisso. Daí partiu a proposta de 
pintar a Pachamama como figura 
central, (do quíchua Pacha, “uni-
verso”, “mundo”, “tempo”, “lugar”, 
e Mama, “mãe”, “Mãe Terra”), 
como a mãe natureza, provedora 
de tudo, ela rege o mundo. Pacha-
mama é uma variação da deusa 
Gaia, Geia ou Gé (em grego: 
Γαία, transl.: Gaía), na mitologia 
grega, como elemento primordial 
e latente de uma potencialidade 
geradora imensa e essa potência 
surge a partir do caos”. O artista 
complementa a ideia da proposta 
visual: “Acho muito interessante 
os elementos que saem de Gaia, 
formando uma teia de significados 
da origem da cidade. Elementos 
que se reconfiguram em várias 
referências do local para o univer-
sal, no desenho original pensei os 
elementos que resgatam a história 
de Andrelândia, o café, o trem, 
o gado, a natureza, mas todas 
essas imagens são apresentadas 
em traços contemporâneos, res-
significados, não se tratando de 
uma pintura tradicional, o que traz 
outro panorama ao trabalho”. 

A proprietária da pousada 
onde foi inaugurado o trabalho, 
Nair Azevedo, demonstra-se bas-
tante instigada a propor novos 
olhares para Andrelândia e diz de 
onde surgiu a proposta: “Quando 
fui a Lyon, fiquei encantada de ver 
a quantidade de pessoas comen-

a

a

a

Andrelândia Inaugura série de pinturas 
murais ao ar livre 

tando a beleza dos murais públi-
cos e esse era um sonho meu, 
trazer para minha cidade todas 
essas maravilhas, é um presente 
que busco deixar a todos”. 

O trabalho foi realizado por uma 
dupla de pintores, segundo o artista 
Bio Marques, de Andrelândia “como 
artista local que fui escolhido para 
fazer esta obra, fico muito feliz em 
contribuir com o trabalho, acredito 
que Gilberto e eu tenhamos tido 
uma boa parceria, temos boas 
trocas, aprendi muito com ele. A pro-
pósito, a figura central do trabalho 
é muito interessante, Pachamama, 
a forma como é desenhada, suas 
cores fortes, luzes e traços refletem 
muito em sua originalidade”. 
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São Lourenço

Nasce em São Lourenço
a Quel Cafés Especiais

A Cafeteria Quel Cafés 
Especiais, inaugurou seus 
serviços no último dia 07 
de Janeiro, na entrada do 
Parque das Águas de São 
Lourenço.

Trata-se de um lugar 
realmente especial. Cer-
cado por uma vegetação 
suave e com diversos tons 
que só a natureza sabe 
dosar... surge a Quel Cafés 
Especiais com seu perfume 
permanente de café coado 
na hora!! 

A cobertura do pergolado 
permite a proteção de todos 
os clientes, contra chuvas 
e sol extremo.  É observa-
do o distanciamento das 
mesas e cadeiras que dão 
a devida liberdade e priva-
cidade a quem a procura:                                                               
respirar ar puro e curtir 
momentos especiais! 

O café servido é da Uni-
que, que é considerado 
um dos melhores cafés do 
mundo!!! Seus diversos 
sabores, tonalidades e ca-
racterísticas o qualificam 
não só nacionalmente, mas 
internacionalmente. 

No interior da Cafete-
ria, um painel de giz, com 
mais de 3 metros dão o 
sentido exato da missão e 
compromisso que cada ser 
humano tem com a natu-
reza. Bem.... isso já é uma 
história que só você poderá 
constatar indo lá... que 
além dos cafés especiais, 
as iguarias da cafeteria, 
vão te surpreender.

A Quel Cafés Especiais 
espera você, sua família 
e seus amigos para curti-
rem momentos únicos. O 
endereço é muito fácil de 
se achar. Fica exatamente 
na entrada do Parque das 
Águas de São Lourenço - 
MG. O horário é de 12hs 
até às 19:30hs.

Quel Jeans 
Trinta anos a serviço

de São Lourenço

A curiosa história da Quel 
Jeans começou exatamente 
no dia 11 de janeiro de 1991, 
há 30 anos.  Nesse tempo o 
comércio de São Lourenço 
ainda era um pouco tímido 
começando a ser visualiza-
do e respeitado por turistas 
e demais empresários que 
começaram a expandir seus 
negócios em nossa região. 

Eu, Rachel Cohen e meu 
esposo Maurício Cohen, 
como tantos outros que  co-
nheceram São Lourenço e 
toda a região, só tinham cer-
teza de uma coisa:  vir morar, 
se fixar... e trabalhar em São 
Lourenço. Começamos sem 
nenhuma experiência so-
bre comércio, pois nossas 
formações eram Carreira 
Bancária e eu Professora 
Universitária, mesmo as-
sim... decidimos comerciar.

“Abrimos nossa primeira 
loja, no hoje Calçadão, que 
naquele tempo era a conti-
nuação da rua Wenceslau 
Brás. A loja era muito pe-
quena, media uns 3m por 
2m. Na verdade não havia 
espaço nem para vitrine. 
Colocamos nosso mode-
lo principal num cabide e 
tentamos fixá-lo de forma 
atraente com fios de nylon 
numa única vitrine de vidro 
que a loja possuía. Começa-

mos com 16 peças bordadas 
e acreditamos que essas 
peças durariam por pelo 
menos por 20 ou até mesmo 
30 dias. Quanta inexperi-
ência!!!!! Aproximadamente 
às 21hs ainda estávamos 
arrumando a loja e tentan-
do fixar o modelo no vidro, 
quando uma senhora perdeu 
a paciência, levantou a porta 
de aço que estava semia-
berta e falou: “-não aguento 
mais ver a sra. arrumar essa 
roupa na vitrine! Gostei dela, 
pode embrulhar e me diga 
o preço por favor!!!”. Até 
hoje nos lembramos desse 
fato e rimos muito de nosso 
desconhecimento na épo-
ca! É claro que fechamos 
a loja porque as 16 peças 
voaram.

Nos preparamos então 
para fevereiro que seria o 
Carnaval.  Nossas peças 
eram bordadas à mão e 
tivemos que nos desdobrar 
para terminar as 66 peças 
que novamente acreditáva-
mos que daria para todo o 
Carnaval e, talvez até por 
mais dias! E... aconteceu 
então, que ao final do se-
gundo dia carnavalesco, 
antes mesmo das 12hs, 
novamente nosso estoque 
acabou!! Aí aprendemos 
que os nossos produtos 
eram muito bons e que 
as mulheres em especial,  
adoraram!!!!!

Enfim trabalhamos mui-
to duramente. Abrimos 
lojas em Caxambu, em 
Campos do Jordão e foi 
então, que aconteceu a 
enchente de 2000.

Sofremos demais. . . 
como tantos outros, e aí 
perdemos tudo!!! Recome-
çamos do zero. 

Enfim... nestes trinta 
anos obtivemos sucesso 
como todos aqueles que se 
dedicam com amor e  muito 
trabalho no que fazem!!! 

Surgiu então a ideia de 
uma coisa nova que preen-
chesse nossos corações... 
e assim, a Quel Cafés Es-
peciais nasceu! 

Estamos muito felizes 
por poder levar à nossa 
querida São Lourenço e 
para todas as cidades de 
nossa região, um novo es-
paço elegante, charmoso 
e coberto de muito entu-
siasmo!!! Nosso trabalho, 
nesses trinta anos, nos dá 
forças para continuar por 
mais 30 e mais 30 anos... 
e assim sucessivamente! 
Essa é a nossa mensa-
gem de amor e carinho e 
agradecimento a Deus por 
ter nos deixado cumprir 
essa missão!!!!”

A mais nova cafeteria de São Lourenço espera você e sua familia para saborear um belíssimo café

Tortas doce e salgada, bolos, o tradicional pão de queijo, salgados, 
sorvetes, chocolates, quitutes e o melhor café especial do Brasil

Cafés Unique pra todo gosto

A fonte da juventude, em plena cafeteria, Quel Cafés

Dona Rachel Cohen em sua mais nova criação

Rachel e Maurício Cohen, o casal mais charmoso do Sul de Minas

O início de tudo! Quel Jeans, comemora trinta anos de glamour...

Em comemoração aos Trinta anos de 
existência da Quel Jeans


