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Milhares de pessoas não 
têm o que comer: falta-lhes o 
alimento básico. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), em cinco 
anos, a fome aumentou no Brasil 
e já são 10,3 milhões de pesso-
as que vivem em insegurança 
alimentar grave no país. A fome 
é mais prevalente nas áreas 
rurais, atinge mais os domicílios 
chefiados por mulheres e quase 
metade dos famintos são da re-
gião Nordeste. Com a pandemia 
do novo coronavírus os índices 
de desemprego também aumen-
taram atingindo a marca de 14,1 
milhões de pessoas, de acordo 
com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad) pelo IBGE, divulgada em 
dezembro/2020. Outra preocu-
pação é a alta nos preços dos 
alimentos que também afeta as 

I Festival Verão 
na Montanha

O I Festival Verão na Mon-
tanha é uma realização do São 
Lourenço Convention & Visi-

tors Bureau e conta com apoio da 
Secretaria de Turismo e Cultura 
de São Lourenco, da Secretaria 

de Turismo e Cultura do Estado 
de Minas, do Governo de Minas e  
da Secretaria Especial de Cultura 

e Ministério do Turismo, através 
da Lei Aldir Blanc.     

 Veja na pág. 10

O evento que ainda está acontecendo, trouxe o meio artístico ca-
pacitação para artistas, artesãos e agentes culturais via Youtube 

Outra pandemia assusta as 
famílias brasileiras: a da fome!

famílias mais vulneráveis, prin-
cipalmente as que moram com 
pessoas abaixo dos 18 anos.

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) continua sua intensa 
mobilização social, por meio de 
suas campanhas emergenciais 
que visam angariar donativos 
para entregar itens essenciais, 

a exemplo do leite, que com-
põe a cesta de alimentos, tão 
necessário para reforçar a ali-
mentação da família e ajudar no 
desenvolvimento de crianças.

Por isso, a LBV precisa de 
doações para continuar pres-
tando o atendimento a milhares 
de famílias em vulnerabilidade 

social e em risco alimentar que 
foram fortemente afetadas com 
os impactos socioeconômicos 
da pandemia da Covid-19. A 
meta da LBV é entregar por 
meio da Campanha Diga SIM, 
até agosto, nas cinco regiões 
do país, 85 mil cestas de ali-
mentos; 242 mil litros de leite; 
91 mil kits de higiene e de lim-
peza; e ainda 20 mil cobertores 
para famílias que residem em 
regiões onde o inverno é mais 
rigoroso, além de continuar com 
todo atendimento em suas 82 
unidades socioeducacionais.

SAIBA COMO AJUDAR:
Acesse www.lbv.org.br e 

colabore. Selecione a opção que 
desejar e, de coração, doe qual-
quer valor. Se preferir, faça uma 
transferência bancária pelo PIX 
oficial da LBV: pix@lbv.org.br.

- Terreo: restaurante com cozinha, dois 
banheiros e depósito;

- 1º Pavimento: 6 salas comerciais com 
banheiro, um banheiro social, área de cir-
culação e varanda;

- 2º Pavimento: Apartamento com copa, 
cozinha, suite, dois quartos, sala, banheiro, 
área de serviço e varanda;

- 3º Pavimento: Terraço com banheiro.

Vende-se Prédio em construção no 
Centro de Aiuruoca com 4 andares

Contato: 35 98875-4635

Falta alimentos para mais de 10 milhões de brasileiros e a LBV conta com a sua 
ajuda para continuar atendendo famílias em vulnerabilidade social e em risco ali-

mentar. Não deixe pra depois, faça a sua parte. Colabore!

35-3341-3488 - Caxambu
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O que é o vale da sombra da 
morte no Salmos 23

O que é o vale da sombra 
da morte no Salmos 23?

(1) O versículo 4 completo 
diz o seguinte: “Ainda que eu 
ande pelo vale da sombra da 
morte, não temerei mal ne-
nhum, porque tu estás comi-
go; o teu bordão e o teu cajado 
me consolam” (Salmos 23:4). 
Muitas pessoas não sabem 
exatamente o significado de 
vale. Vale é um tipo de desfila-
deiro. O desfiladeiro tem uma 
característica interessante, 
ele é uma passagem apertada 
entre montanhas, ou mesmo 
um tipo de ribanceira, aquele 
caminho que tem um parede 
montanhosa de um lado e 
do outro um penhasco com 
uma queda bem grande. É 
certamente um caminho bem 
estreito, perigoso, difícil, pou-
co prazeroso de trilhar para a 
maioria das pessoas.

(2) Portanto, a figura do 
vale se encaixa com situações 
de aperto, de embaraço, que 
nos tiram o sono, que nos 
provam, nos tentam a desistir. 
Essa é a intenção do salmis-
ta aqui. Na sequência ele 
usa a expressão sombra da 
morte. O caminhar pelo vale 
certamente expõe a pessoa 
a perigos grandiosos. A falta 
de atenção, o cansaço, um 
pequeno erro podem fazer 
com que a pessoa se precipite 
abaixo nesse vale. Ela pode 
cair a qualquer momento! A 
figura da sombra é interessan-
te. A sombra tem a forma da 
pessoa, mas não é a pessoa. 
Penso que o uso aqui indique 
que apesar de parecer que a 
morte virá e vencerá, as pro-
vações e dificuldades de todo 
tipo são apenas uma “sombra” 
e não a realidade. A sombra 

de algo não pode nos fazer 
qualquer mal!

(3) Mas isso só é possível 
porque o pastor está pre-
sente. Observe que o texto 
indica que “não temerei mal 
nenhum”, porém, existe uma 
explicação para essa cora-
gem em meio a um vale tão 
difícil: “porque tu estás comi-
go”. O pastor está ali fazendo 
seu trabalho de cuidar. Por 
isso, o vale difícil que projeta 
a sombra da morte sobre 
nós, ou seja, que quer nos 
fazer pensar que é o fim, que 
estamos perdidos, acabados, 
destruídos, não tem poder so-
bre nós! Essa é uma linda es-
perança do cuidado de Deus 
para com Seus servos!

(4) Dessa forma conclu-
ímos que o vale da sombra 
da morte é um caminho 
difícil que todos nós atra-
vessamos. Ele é difícil, mete 
medo, traz angústias, an-
siedades, porém, quando 
nos damos conta de que o 
pastor está conosco nessa 
travessia, atravessamos 
sob as ordens dele, guiados 
por ele! A tal morte que nos 
metia medo, agora, diante 
de nossos olhos, não passa 
de uma sombra, de algo 
que não tem poder de nos 
fazer mal, pois o pastor está 
nos conduzindo e, debaixo 
da condução dele, não há 
como sermos destruídos. 
Jesus disse algo que ilustra 
fortemente essa realidade: 
“As minhas ovelhas ouvem 
a minha voz; eu as conheço, 
e elas me seguem. Eu lhes 
dou a vida eterna; jamais 
perecerão, e ninguém as 
arrebatará da minha mão” 
(João 10:27-28). 

A população brasileira está 
em trajetória de envelhecimen-
to. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
estima que até 2060, 1 a cada 4 
brasileiros será idoso - ou seja, 
25,5% da população. De acordo 
com a pesquisa, a parcela de 
pessoas com mais de 65 anos 
alcançará 15% da população já 
em 2034, ultrapassando a bar-
reira de 20% em 2046. Para um 
envelhecimento saudável, além 
dos exercícios físicos, é neces-
sário estabelecer uma rotina de 
exercícios para o cérebro.

“Assim como o corpo, o cé-
rebro também tem seu envelhe-
cimento natural, sem necessa-
riamente implicar patologia ou 
doença. Com a idade, o sistema 
nervoso apresenta alterações 
como dificuldades de aprendi-
zagens e esquecimento, mas 
a capacidade intelectual pode 
ser mantida sem dano cerebral 
até idades mais avançadas”, 
explica a terapeuta ocupacio-
nal, Coordenadora do Núcleo 
da Terceira Idade da Clínica 
Holiste, Michelle Campos.

A especialista separou uma 
lista de atividades que funcio-
nam como exercícios cogniti-
vos, ainda mais nesse momento 
de isolamento social. Todas as 
atividades propostas devem 
levar em consideração as con-
dições físicas, psicológicas e 
sociais do indivíduo.

Jogos - Oferecer estímulos 
cognitivos através de jogos 
como quebra-cabeça, baralho, 
dominó, caça-palavras, sudoko, 
são boas opções de passatem-
po e de estimulação cognitiva.

Leitura e Escrita - Se pos-
sível e se for do agrado do 
idoso, atividades de leitura e 
escrita estimulam o cérebro, 
a memória e funções motoras 
importantes. Nesse sentido, é 
possível incluir o aprendizado 
de um novo idioma, um novo 

curso ou mesmo a troca de 
mensagens pelo celular com a 
família e amigos.

Artesanato - Quem diria 
que o hábito do tricô, crochê, 
marcenaria, costura, entre ou-
tras atividades artesanais seria 
um grande aliado para uma vida 
saudável. A estimulação visual, 
de memória e tátil proposta 
pelo artesanato pode ajudar a 
manter a capacidade intelectual 
ativa por muito mais tempo.

Atividades Físicas - Com 
autorização médica, atividades 
físicas também devem ser 
estimuladas. Desde uma cami-
nhada, a esportes ou mesmo a 
dança, são importantes aliados 
do corpo e da mente. Além 
disso, após a pandemia, é reco-
mendável estimular atividades 
externas e sociais, como ir ao 
supermercado, salão de beleza, 
shopping, cinema, teatro.

A profissional complemen-
ta que as funções cognitivas 
são responsáveis por receber, 
armazenar e processar as in-
formações. Essas capacidades 
- atenção, percepção, memória, 
funções executivas, orientação 
e juízo - conferem ao idoso a 
capacidade de gerir a própria 
vida e, por isso mesmo, são 
essenciais para uma velhice 
saudável e ativa.

Quando o esquecimento é 
preocupante?

Com a idade, alguns idosos 
desenvolvem doenças neuro-
degenerativas ou transtornos 
psiquiátricos leves, moderados 
e graves. Nesses casos, o 
cuidado familiar precisa contar 
com o auxílio profissional de 
saúde mental para garantir a 
qualidade de vida. É importan-
te estar atento a alguns sinais 
que podem indicar diagnósticos 
mais complexos:

Perda de memória - Esque-
cimento de palavras, nomes, 

locais que deixou determinados 
objetos como chave, carteira, 
esquecimento de eventos e 
situações importantes da vida a 
curto prazo ou a longo prazo.

Mudança de humor - Mu-
dança ou oscilação de com-
portamento (agitado, agressivo, 
hostil, desinibido, lentificado, 
pouco comunicativo).

Desorientação - A deso-
rientação no tempo e espaço é 
um sinal importante: não saber 
o dia, a hora ou local que se 
encontra, assim como a cidade/
estado atual.

Rotina - Problemas ao fazer 
tarefas diárias habituais, por 
exemplo, esquecer como fazer 
uma receita que já é de costu-
me, não conseguir pagar uma 
conta, ou até mesmo esquecer 
como dirigir. Atividades rotinei-
ras que se tornam um desafio.

Quando diagnosticado que 
há comprometimento das fun-
ções neurológicas, ainda é 
possível alcançar uma melhor 
qualidade de vida através de 
exercícios direcionados por 
profissionais de saúde mental. 
Nesses casos, a Holiste Psi-
quiatria desenvolve um Progra-
ma de Estimulação Cognitiva 
para idosos que aplica exercí-
cios de acordo com os domínios 
cognitivos que, após testes 
científicos e entrevistas, são 
identificados pela equipe médi-
ca como mais vulneráveis.

De acordo com a Coorde-
nadora do Núcleo da Terceira 
Idade da Clínica Holiste, assim 
como os exercícios físicos, o 
programa monta uma rotina 
de exercícios personalizada 
com estratégias orientadas 
por metas e objetivos a serem 
alcançados. As sessões acon-
tecem com uma frequência de 
duas, três ou quatro vezes por 
semana em dias alternados, 
com duração média de uma 
hora. A boa notícia é que agora 

o serviço está disponível online 
para todo Brasil com atendi-
mento individual.

“Todos os atendimentos 
eram presenciais, mas devido 
à pandemia surgiu a necessi-
dade de iniciar os atendimentos 
via Telemedicina.  Para isso, 
a equipe criou três cadernos 
de atividades, cada um com 
mais de 100 atividades de 
estimulação cognitiva, que 
são enviados aos pacientes e 
acompanhados pela equipe mé-
dica. Realizamos as atividades 
online, indicando ao paciente 
o caderno e a página que será 
utilizada naquele dia”, detalha a 
terapeuta ocupacional, Michelle 
Campos.

Para mais informações so-
bre problemas psiquiátricos em 
idosos ou sobre o Programa 
de Estimulação Cognitiva da 
Holiste, acesse: https://holiste.
com.br/

Sobre a Holiste   
A Holiste é uma clínica de 

excelência em saúde mental, 
que atua há 20 anos no merca-
do baiano. Na sede principal, 
localizada em Salvador, funcio-
nam os serviços ambulatorial e 
de internamento psiquiátrico. 
A estrutura da clínica conta, 
ainda, com o Hospital Dia (des-
tinado à ressocialização do 
paciente) e com a Residência 
Terapêutica (moradia assistida 
para pacientes crônicos), am-
bas unidades localizadas no 
bairro da Pituba. 

A instituição conta com mais 
de 200 profissionais, um corpo 
clínico composto por médicos 
psiquiatras, psicólogos, tera-
peutas ocupacionais, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
fisioterapeutas, nutricionista, 
gastrônoma, dentre outros. 
Para conhecer mais sobre os 
serviços da Holiste, acesse o 
site www.holiste.com.br.

Terceira idade: Dicas para treinar o
cérebro na quarentena e identificar quando 

o esquecimento é preocupante
A estimulação cognitiva é um importante tratamento contra a per-

da de memória, autonomia e qualidade de vida de idosos

Postado por Presbítero André Sanchez

Você Pergunta: eu amo o Salmos 23, gosto sempre de 
ler e fazer estudos nele. Eu gostaria de entender melhor o 
que significa vale da sombra da morte no versículo 4 deste 
salmo. Pode me ajudar a compreender melhor essa figura 
de linguagem?

Caro leitor, o Salmos 23 é um dos mais lindos salmos 
sobre o cuidado de Deus pelas suas ovelhinhas (nós) e está 
recheado de poesia e figuras vivas que nos ensinam sobre 
como Deus nos pastoreia, cuida de nós. Vamos compreender 
melhor agora a expressão vale da sombra da morte.

Prefeitura 
Municipal de 
Andrelândia

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 

056/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 
022/2021

Registro de Preço para futuras 
e eventuais contratações de micro-
empresas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas, para forne-
cimento de gêneros alimentícios 
para o asilo municipal. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
14/04/2021, com início às 09:00 
horas. Informações e-mail licita-
cao@andrelandia.mg.gov.br ou 
Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: 
Aline Rizzi. Andrelândia - MG, 
30/03/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 057/2021 - Pregão 

Presencial n° 023/2021
Registro de Preço para futuras 

e eventuais aquisições de gêneros 
alimentícios para compor a meren-
da escolar, conforme condições e 
especificações contidas no TER-
MO DE REFERÊNCIA – ANEXO 
II, parte integrante e inseparável 
deste edital. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 14/04/2020, 
Horário: 13:00 h para credencia-
mento e abertura dos envelopes. 
Informações: licitacao@andrelan-
dia.mg.gov.br - (35)3325-1432. Pre-
goeira: Aline Rizzi. Andrelândia-MG, 
30/03/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 058/2021, PRE-

GÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
 A Prefeitura de Andrelândia, 

por intermédio de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação na modali-
dade Pregão Eletrônico, tipo Menor 
Preço por Item, em sessão pública 
eletrônica a partir das 09:00 horas 
(horário de Brasília- DF) do dia  
15/04/2021, através do site https://
www.bll.org.br/, destinado  a Regis-
tro de Preço para futuras e eventuais 
contratações de empresas para 
fornecimento de materiais de con-
sumo (com e sem registro) para a 
secretaria de saúde do Município de 
Andrelândia – MG. 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. Andrelândia, 30/03/2021. Aline 
Rizzi – Pregoeira.
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Justiça descarta fraude
no pleito

O juiz eleitoral Marcos 
Alves de Andrade, da 24ª 
Zona Eleitoral de Barbace-
na, julgou que não ocorreu 
fraude ou abuso de poder 
do Diretório Municipal do 
PMDB e seus candidatos 
para o pleito de 2020 em 
Santa Rita de Ibitipoca. En-
tre as alegações, o fato da 
candidata Jussara Darque 
de Freiras Albuquerque não 
obter nenhum voto, indican-
do que seria um artifício do 
partido  para burlar a cota 
de gênero. A defesa revelou 
que a candidata não obteve 
votos na Eleição de 2020 
por ter renunciado tacita-
mente sua candidatura por 
razões pessoais, e mencio-
nou não ter ocorrido fraude, 
além de constar outras 
provas.  (Jornal Panorama 
- Baependi)   

HC anuncia mais
10 leitos

O Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal 
de Uberlândia anunciou, na 
semana que passou que irá 
abrir 10 novos leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) destinados à Covid-19. 
Outras medidas preventivas 
para preservar recursos e 
combater o alto contágio da 
doença também foram anun-
ciadas. As novidades foram 
informadas através de uma 
live realizada pelo reitor da 
UFU, Valder Steffen Júnior, e 
pelo superintendente do HC-
UFU, Nilton Pereira Júnior. 
(Diário de Uberlândia) 

Caratinga já vacinou 7% 

Caratinga alcançou até 
a última parcial da vacina 
contra a covid-19, divulgada 
na tarde de quarta-feira, 24, 
7% da população imunizada 
com ao menos a primeira 
dose. 6.526 caratinguenses 
já receberam uma dose da 
vacina (D1). O município tem 
92.603 habitantes. Conforme 
o balanço divulgado pela Se-
cretaria de Saúde, o público 
formado por idosos institu-
cionalizados e pessoas com 
deficiências em residências 
inclusivas, já foi imunizado 
em sua totalidade. Ao todo, 
178 pessoas. Em relação 
aos profissionais de Saúde, 
que também fazem parte do 
grupo prioritário, já foram 
aplicadas 2.321 doses refe-
rente à D1. A segunda dose 
já contemplou 1.542 traba-
lhadores da área. (Diário de 
Caratinga) 

 Município recebe 41
capacetes Elmo

Uberaba aguarda a en-
trega de 41 unidades de 
capacetes de respiração as-
sistida, Elmo. O equipamen-
to tem sido um importante 
aliado no tratamento de 
pacientes com insuficiência 
respiratória aguda hipoxêmi-
ca por Covid-19. A doação 
veio por meio dos sindicatos 

patronais ligados ao Centro 
das Indústrias do Vale do Rio 
Grande (Cigra) e à Federa-
ção das Indústrias de Minas 
Gerais - Fiemg Regional Vale 
do Rio Grande, e também 
de empresas de Uberaba. 
O capacete reduz em 60% a 
necessidade de internação 
em leitos de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI). 
(Jornal de Uberaba) 

Trabalhadores paralisam 
ônibus 

Os motoristas e cobra-
dores do transporte público 
de Juiz de Fora paralisaram 
as atividades na manhã de 
quinta-feira, 25, em ato para 
solicitar a vacinação da ca-
tegoria. A manifestação foi 
motivada pela preocupação 
da classe, que já contabiliza 
três óbitos de trabalhadores 
por Covid-19. O ato teve 
início às 10h, com a parada 
dos ônibus nas avenidas Rio 
Branco e Getúlio Vargas, e 
terminou por volta das 11h. 
De acordo com o secretário-
geral do Sindicato dos Tra-
balhadores em Transporte 
Rodoviário de Juiz de Fora, 
Franklin Nunes, a manifes-
tação busca conscientizar a 
população e chamar a aten-
ção da Prefeitura de Juiz de 
Fora. (Tribuna de Minas- Juiz 
de Fora) 

Inflação em alta pelo 
nono mês seguido 

Há nove meses, o con-
sumidor viçosense tem per-
cebido aumento de preços 
médio em diversos produtos, 
principalmente nos super-
mercados. O Índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPC) 
teve alta de 1,18% em feve-
reiro, segundo a pesquisa 
realizada e divulgada pelo 
Departamento de Economia 
da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV). O aumento é 
menor que o registrado em 
dezembro (1,61%) e janeiro 
(1,94%). A última vez que a 
inflação apresentou retração 
foi em maio de 2020, quando 
o índice ficou em -0,30%. 
Dos grupos que compõem 
a análise, destaca-se a alta 
nos preços de artigos de 
residência (3,97%), como 
móveis, utensílios de cozi-
nha e eletrônicos. (Folha da 
Mata- Viçosa) 

Barbacena oferece 
Oxigenoterapia

O município de Barba-
cena oferece, através do 
Centro de Especialidades 
Médicas (CEM), o Serviço 
de Oxigenoterapia Domici-
liar Prolongada (ODP) aos 
portadores de pneumopatias 
graves. A oxigenoterapia do-
miciliar é um tratamento com 
o objetivo de manter as taxas 
de oxigênio por volta de 90% 
no corpo, quantidade ideal 
para que o organismo funcio-
ne normalmente. As novas 
solicitações podem ser feitas 
também por profissionais de 
saúde ou familiares. (Folha 
de Barbacena) 

Saúde autoriza mais de 2,4 mil 
leitos de UTI para 23 estados e DF

O  B r a s i l  j á  r e g i s t r a 
11.074.483 milhões de pes-
soas curadas da Covid-19. O 
número de pessoas curadas no 
Brasil é superior à quantidade 
de casos ativos (1.265.980) 
que são os pacientes em acom-
panhamento médico. O re-
gistro de pessoas curadas já 
representa a grande maioria 
do total de casos acumulados 
(10,0%). As informações foram 
atualizadas às 17h20 desta 
terça-feira (30/03) e enviadas 
pelas secretarias estaduais e 
municipais de Saúde. 

A doença está presente em 
100% dos municípios brasilei-
ros. Contudo, mais da metade 
das cidades (4.177) possuem 
entre 2 e 100 casos. Em relação 
aos óbitos, 2.329 municípios 
tiveram novos registros, sendo 
que 1.660 deles apresentaram 
apenas um óbito confirmado.

O Governo do Brasil mantém 
esforço contínuo para garantir o 
atendimento em saúde à popu-
lação, em parceria com estados 
e municípios, desde o início da 
pandemia. O objetivo é cuidar da 
saúde de todos e salvar vidas, 
além de promover e prevenir a 
saúde da população.

Dessa forma, a pasta tem 
repassado verbas extras e for-
talecido a rede de atendimento 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), com envio de recursos 
humanos (médicos e profis-
sionais de saúde), insumos, 
medicamentos, ventiladores 

pulmonares, testes de diag-
nóstico, habilitações de leitos 
de UTI para casos graves e 
gravíssimos e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIS) para 
os profissionais de saúde.

O Ministério da Saúde já 
destinou aos 26 estados e o 
Distrito Federal mais de R$ 134 
bilhões, sendo que desse total 
foram R$ 101,2 bilhões para 
serviços de rotina do SUS, e 
outros R$ 33,2 bilhões para 
a Covid-19. Também já foram 
comprados e distribuídos 28,2 
milhões de unidades de medi-
camentos para auxiliar no tra-
tamento do coronavírus, 345,2 
milhões de EPIs, mais de 23,5 
milhões de testes de diagnósti-

co para Covid-19 e 79,9 milhões 
de doses da vacina contra a 
gripe, que ajuda a diminuir 
casos de influenza e demais 
síndromes respiratórias no meio 
dos casos de coronavírus.

O Ministério da Saúde, em 
apoio a estados e municípios, 
também tem ajudado os gesto-
res locais do SUS na compra e 
distribuição de ventiladores pul-
monares, sendo que já entre-
gou 15.235 equipamentos para 
todos os estados brasileiros.

As iniciativas e ações estra-
tégicas são desenhadas confor-
me a realidade e necessidade 
de cada região, junto com esta-
dos e municípios, e têm ajudado 
os gestores locais do SUS a 

Brasil registra 11.074.483 
milhões de pessoas recuperadas
Número é superior à quantidade de casos ativos, ou seja, pesso-
as que estão em acompanhamento médico. Informações foram 

atualizadas às 17h20 desta terça-feira (30/03)

Medida reforça a estrutura hospitalar em vários municípios bra-
sileiros no enfrentamento da pandemia da covid-19

ampliarem e qualificarem os 
atendimentos, trazendo respos-
tas mais efetivas às demandas 
da sociedade. Neste momento, 
o Brasil registra 12.658.109 
milhões de casos confirmados 
da doença, sendo 84.494 regis-
trados nos sistemas nacionais 
nas últimas 24h.

Em relação aos óbitos, o 
Brasil tem 317.646 mortes por 
coronavírus. Nas últimas 24h, 
foram registrados 3.780 óbitos 
nos sistemas oficiais, sendo 
que 2.332 óbitos ocorreram nos 
últimos três dias. Outros 3.580 
permanecem em investigação.

Ministério da Saúde
(61) 3315-3587 / 3580

Dando continuidade ao 
apoio que o Ministério da Saú-
de vem prestando aos estados, 
municípios e Distrito Federal 
desde o início da pandemia, fo-
ram autorizados, nesta segun-
da-feira (29), mais 2.431 leitos 
de UTI adulto e 50 leitos de UTI 
pediátrica para atendimento 
exclusivo aos pacientes graves 
com covid-19, em caráter ex-
cepcional e temporário. 

As autorizações são para o 
reforço da estrutura hospitalar 
em vários municípios nos esta-
dos de Alagoas, Bahia, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Paraíba, Pernam-
buco, Paraná, Rio Grande do 
Norte, Rondônia, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São 

Paulo, Amazonas, Ceará, Pará, 
Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, 
Tocantins e o Distrito Federal. 
As portarias foram publicadas no 
Diário Oficial da União (DOU) – 
acesse aqui, aqui e aqui. O valor 
do repasse mensal será de mais 
de R$ 113,6 milhões, retroativo 
à competência de março. 

O Ministério da Saúde tem 
apoiado irrestritamente os esta-
dos e municípios durante a pan-
demia da covid-19, atendendo 
com ações, serviços e fornecen-
do infraestrutura para o enfrenta-
mento da doença. A autorização 
de leitos de UTI covid-19 ocorre 
sob demanda dos estados, que 
têm autonomia para disponibi-
lizar e financiar quantos leitos 
forem necessários. 

A medida fortalece o Siste-

ma Único de Saúde (SUS) e 
leva atendimento para a popu-
lação em todo o país. Apesar 
de estados e municípios terem 
autonomia para criar e habilitar 
os leitos necessários, o Minis-
tério da Saúde, em decorrência 
do atual cenário de emergência, 
disponibiliza recursos finan-
ceiros e auxílio técnico para o 
enfrentamento da doença. O 
objetivo é cuidar da saúde de 
todos e salvar vidas. 

COMO FUNCIONA A AUTO-
RIZAÇÃO 

O pedido de autorização 
para o custeio dos leitos covid-
19 é feito pelas secretarias es-
taduais e municipais de saúde, 
que garantem a estrutura ne-

cessária para o funcionamento 
dessas unidades.

Para a autorização, basta 
que estados e municípios cadas-
trem a solicitação na plataforma 
SAIPS observando os requisitos 
necessários. Os critérios são 
objetivos, para dar celeridade e 
legalidade ao processo e garan-
tir o recurso necessário o mais 
rápido possível. 

Entre os aspectos observa-
dos nas solicitações de autori-
zação estão a curva epidemio-
lógica do coronavírus na região, 
a estrutura para manutenção 
e funcionamento da unidade 
intensiva e corpo clínico para 
atuação em UTI. 

Bruno Cassiano
Ministério da Saúde
(61) 3315-3580 / 2351

Por GAUDÊNCIO
TORQUATO

 
Há pastores por todos os la-

dos tentando juntar ovelhas que 
se dispersam na vastidão dos 
pastos do planeta. As tentativas 
acabam sendo inócuas, porque 
os animais não reconhecem a 
voz do pastor. Escondem-se em 
touceiras e perambulam de um 
lado a outro em sua vida nômade. 
A imagem cai bem no ciclo em que 
vive a Humanidade. Há políticos 
de todos os estilos, autoritários e 
demagogos, liberais e conserva-
dores, populistas e articuladores. 
Mas a paisagem é árida quando 
se procura enxergar um perfil com 
lealdade moral, qualidade central 
em um estadista.

O líder moral é aquele que se 
impõe por sua índole agregadora, 
pela respeitabilidade conquista-
da junto aos governados e pela 
busca de soluções para atender 
demandas das populações. São 
mandatários que enfrentam desa-
fios, cientes de que a coragem e 
a resiliência são essenciais para 
se ganhar a guerra. Churchill, por 
exemplo, de tanto insistir, conven-
ceu os EUA a entrarem na guerra 
dos aliados contra os países do 
Eixo (Alemanha, Itália e Japão).

A liderança moral resiste ao 
tempo, saindo da tempestade 
para entrar na bonança, e tendo 
como inspiração a chegada ao 
pódio da vitória. Não se subordina 
a reclamos de partidos que se tor-
nam caçadores de recompensas. 
Entende a política como “a habili-
dade de prever o que vai acontecer 
amanhã, na semana que vem, no 
mês que vem e no ano que vem, 
porém com a capacidade de ex-
plicar depois por que nada daquilo 
aconteceu”, como definia Churchill. 
Nas crises ou fora delas, o governo 
é sempre aplaudido.

Quem seria capaz, hoje, de 
promover um “swadesh”, um boi-
cote às mercadorias importadas, 
como sugeriu Gandhi aos indianos, 
como estratégia para alavancar a 
economia contra a entrada de pro-
dutos ingleses na Índia ou deixar 
de pagar escorchantes tributos à 
Inglaterra? Gandhi foi um ícone 
moral. Com seus óculos redondos, 
suave sorriso e mãos postas em 
oração, conserva imagem perene 
em nossas mentes.

Outro exemplo de estadista 
da contemporaneidade é John 
Kennedy, mesmo com histórias 
picantes na vida pessoal. Sua fala 
empolgava as multidões: “Não 
pergunte o que seu país pode fazer 

por você, mas o que você pode 
fazer por seu país”. O carisma 
se estampava na face sorridente, 
na virtuosidade das palavras, no 
sonho que acalentava de ver uma 
América feliz, apelo que também 
guiou outro líder moral dos EUA, 
Martin Luther King.

Entremos nos nossos trópicos. 
Sem esmiuçar o passado, até para 
diminuir o contencioso polêmico, 
comecemos no final da década 
de 50. O retrato é o de Juscelino 
Kubitschek, JK, cujo sorriso aberto 
conquistava a simpatia da massa. 
Colou nele o selo do desenvolvi-
mentista, que consolidou a indús-
tria automobilística, e fez Brasília, 
celebrando a expressão: “Deste 
Planalto Central, desta solidão que 
em breve se transformará em cé-
rebro das altas decisões nacionais, 
lanço os olhos mais uma vez sobre 
o amanhã do meu país e antevejo 
esta Alvorada com fé inquebrantá-
vel e uma confiança sem limites no 
seu grande destino.”

Na linha da autoridade moral, 
aparece, a seguir, Jânio Quadros, 
com seu olhar oblíquo e medidas 
esdrúxulas. Ficou apenas sete 
meses no comando da Nação, 
mas tinha carisma. Impunha res-
peito. Ai de quem não executasse 
as ordens de seus bilhetinhos. 

Implantou uma política externa 
independente, ganhando apoio 
mundial nos tempos nervosos da 
Guerra Fria. Conhecedor da língua 
portuguesa, abusava de ênfases, 
mesóclises e próclises, que propi-
ciaram uma corrente de imitadores. 
Matreiro, histriônico, escancarava 
as portas da mídia. Na campanha 
para prefeito de São Paulo, em 
1985, ia ao estúdio da TV Record, 
na avenida Miruna, em SP, para 
fazer duros pronunciamentos con-
tra bandidos e corruptos. Fazia um 
programa eleitoral tosco, mas dava 
o recado, enquanto Fernando Hen-
rique exibia um vídeo com recursos 
cinematográficos. JQ ganhou o 
pleito com seu estilo.

De JQ até os dias de hoje, só 
apareceu Luiz Inácio com estoque 
de carisma e volume de lealdade 
moral restrita às correntes petistas. 
Mas os escândalos que envolve-
ram o PT corroeram seu tamanho 
carismático, destacando-se o fato 
de que Lula e seu partido dividiram 
o Brasil em duas bandas, “nós e 
eles”.

Em suma, falta-nos, hoje, um 
líder moral, um perfil com voz 
aplaudida por grupos de todas 
as classes sociais. Quem souber 
onde ele se encontra, favor anun-
ciar o nome.

O LÍDER MORAL
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Kauan Fabiano, cantor e compositor de Aiuruoca, é 
destaque nas redes sociais com sua voz e seu carisma 

Regionais

Unimed planta 824 árvores 
para neutralizar emissões de 

Gases de Efeito Estufa 
Reduzir e neutralizar as 

emissões de Gases de Efei-
to Estufa (GEE) é um dos 
compromissos da Unimed 
Circuito das Águas desde 
que iniciou a contabilização 
das emissões através de 
elaboração de Inventários 
de Carbono há dez anos. 
“Combater as Mudanças 
Climáticas é um dos Obje-
tivos do Desenvolvimento 
Sustentável que a Unimed 
apoia e trabalha através da 
Neutralização do Carbono”, 
d iz  o Presidente Musse 
José Matuck.

Todos os anos a coope-
rativa faz a contabilidade 
ambiental de suas atividades 
relacionadas às emissões de 
GEE, tanto diretas quanto 
indiretas, geradas, por exem-
plo, pelo consumo de energia 
elétrica ou de combustíveis 
fósseis (diesel e gasolina). 
“Como passamos a medir 
esses indicadores, temos 
condição de trabalhar para 
reduzir nossos impactos 
ambientais ou mesmo zerá-
los através do plantio de 
árvores, o que realizamos 
anualmente, desde 2011”, 
afirma Musse José Matuck.

As emissões contabiliza-
das em 2019 e 2020 estão 
sendo neutralizadas em 2021 
através do plantio de 824 
mudas de árvores nativas 
da Mata Atlântica, adquiridas 
pela cooperativa no Viveiro do 
ICMBio – Floresta Nacional 
de Passa Quatro - MG. As 
árvores foram plantadas em 
área de Preservação Perma-
nente na Escola Rural Família 
Agrícola de Cruzília - EFAC, 
dando continuidade ao Projeto 
de Recuperação da mata Ci-

liar do Córrego Passo Fundo, 
que atravessa a escola. Parte 
do plantio está sendo feito 
pelos profissionais que atuam 
na escola do ensino médio 
técnico de agropecuária, que 
permanece com o ensino re-
moto aos alunos, e outra parte 
será plantada pela Pastoral do 
Meio Ambiente em área verde 
próxima à Escola. 

A parceria com a EFAC 
foi iniciada em 2019 com o 
plantio de árvores para neu-
tralizar as emissões de 2018. 
“Ao entregarmos as novas 
mudas, pudemos constatar 
que as árvores plantadas em 
maio de 2019 crescem fortes 
à beira do curso d’água à 
entrada da Escola, que tem o 
compromisso de monitorar o 
crescimento e prestar contas 
do plantio pelos dois primeiros 
anos”, explica a Assessora 
de Comunicação e Sustenta-
bilidade Mônica Fernandes, 
que participou da entrega das 
mudas no dia 09 de março.

Com apenas 23 anos de 
idade e uma voz pra lá de 
romântica e sensual, o can-
tor e compositor Kauan Fa-
biano, acompanhado pelo 
violonista Wagner Vieira, já 
são destaque nas redes so-
ciais, com a interpretação 
da música “Espetinho” do 
cantor Gusttavo Lima.

Sua trajetória começou 
na infância, no qual sem-
pre se inspirou em gran-
des nomes do sertanejo, 
como: Zezé Di Camargo 
e Luciano, Rick e Renner, 
Bruno e Marrone, Mato-
grosso e Mathias, Leonar-
do, entre outros.

Desde pequeno, sempre 
gostou de animar as festas 
de família e soltar a voz 
para todos em sua volta, e 
assim veio encantando o 
público com sua voz, seu 
carisma e seu jeito de ser.

Com o passar do tem-
po, Kauan terminou seus 

estudos e decidiu correr 
atrás do seu sonho, a mú-
sica! Atualmente, trabalha 
em uma oficina, como 
auxiliar de mecânico e, a 
maior parte de seu salá-
rio, é destinado às aulas 
de música, com o maestro 
e professor Lael Campos.  
Durante suas aulas, fo-
ram gravados diversos 

covers de músicas que 
estão fazendo sucesso 
na atualidade, como por 
exemplo: “Espetinho“ de 
Gusttavo Lima, o qual ele 
se inspira e “Coração na 
cama“ de Hugo e Guilher-
me. Nestes covers, seu 
grande amigo e músico, 
Wagner Vieira, faz parti-
cipação com o violão. 

Mesmo sendo apenas 
o começo de sua trajetória 
na música, Kauan já vêm 
sendo acolhido pelo público  
sertanejo universitário de 
Aiuruoca e região e pelos 
seus seguidores das redes 
sociais. Assistam seu vídeo 
da música “Espetinho” pelo 
YouTube: https://youtu.be/
us9SRXY9mPM

Kauan Fabiano e Wagner Vieira na gravação da música “Espetinho”

Caros amigos, em breve estarei fazendo o lan-
çamento do meu quinto livro, “MANUSCRITOS DO 
TEMPO II” - Continuidade  da História - onde nesta 
verídica narrativa serão mostrados os CINQUENTA 
E UM DEPOIMENTOS, acompanhados de históricos 
poemas e exibidos os atos de ofícios, com o posicio-
namentos das autoridades da época, registrando a 
identidade maior de um “outro impune que passeava 
nas ruas desta cidade.”

Finalmente todo o desfecho dos julgamentos de 
“VINCENZO SENATORE”, meu saudoso avô materno, 
onde por duas vezes, sendo julgado, ficou comprovado 
por maioria absoluta sua exclamava inocência. 

Desde já espero pelo valioso apoio.
Meu abraço a todos

Contatos: 35 9.9880-2876
Garanta já a sua edição

Tiragem limitada

Manuscrito do Tempo II
Este é o novo livro de Gilmar Batista 
da Silva que será lançado em breve
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Queijo Minas Artesanal da Serra 
Geral o  primeiro a obter selo 

para venda em todo o país
Belo Horizonte (22/3/2021) – 

Autorização para comercializar 
em todo o território nacional. É 
o que o Selo Arte irá permitir à 
Rubi Queijaria, no município de 
Porteirinha, Norte de Minas. A 
legalização para produzir Queijo 
Minas Artesanal exigiu paciência 
e dedicação do casal Regino Ro-
drigues da Silva e Rubnei Santos 
Gomes. Os produtores foram 
assistidos pela Emater-MG, que 
atuou no processo em parceria 
com a prefeitura de Porteirinha 
e outras entidades. O selo foi 
concedido pelo Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA),

Essa história começou há 
quatro anos, quando Regino e 
Rubnei se casaram. Na época, 
Regino já produzia queijo. O leite 
para a produção vinha do gado de 
corte da propriedade ou adquirido 
de outros produtores. 

A mudança para produzir 
Queijo Minas Artesanal foi su-
gerida pela Rubnei. Além de ler 
sobre o assunto, a produtora 
também participou de visitas téc-
nicas a regiões produtoras, como 
a Canastra. “Eu conversei com 
os técnicos da Emater-MG. Eles 
explicaram que o Queijo Minas 
Artesanal tem uma legislação 
aprovada e que poderíamos ven-
der para todo o estado. Além de 
melhorar a qualidade do produto, 
nós percebemos que o mercado 
é bem melhor”, diz. 

Adequação

A antiga queijaria foi toda 
reformada para atender à legis-
lação. “Para conseguir o Selo 
Arte, os produtores cumpriram 
diversas exigências, como seguir 
as boas práticas agropecuárias 
de fabricação, cuidar da sanidade 
do rebanho e qualidade da água. 
E agora eles podem comercializar 
seu produto em todo o território 
nacional”, diz o fiscal do IMA 
Lucas Soares. 

A partir da reforma, houve im-
plantação de um novo fluxograma 
para a entrada de leite e saída do 
queijo e reorganização das salas 
de produção e maturação. Por 
dia a queijaria produz 15 queijos 
de um quilo. As peças são vendi-
das após 22 dias de maturação. 
“Para essa reforma, nós fizemos 
um financiamento pelo Pronaf 
[Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar]”, 
ressalta a produtora.  

O financiamento foi feito no 
Banco do Brasil. “Nós percebe-
mos que eles queriam trabalhar 
com as boas práticas de fabri-
cação e produzir um produto de 
mais qualidade. E nós do Banco 
do Brasil acabamos contribuindo 
para que isso fosse feito. O Pro-
naf tem um papel socioeconômi-
co importante, pois viabiliza re-

Casal de produtores do Norte de Minas foi orientado pela Emater-MG 

A APAE de São Lourenço CER II, iniciou 
hoje a medição e dispensação de cadeira de 
rodas adaptadas e cadeiras de banho para 
os usuários do serviço. Serão entregues 85 
cadeiras, que irá atender 60 usuários da mi-
crorregião de São Lourenço. Sabemos que o 
momento é difícil, mas não podemos parar de 
ofertar qualidade de vida para a pessoa com 
deficiência, é um compromisso da instituição. 
Para mais informações é só ligar pra gente!

(35)3332-2560

Quer conhecer os nossos projetos? 
Acesse o nosso site:

 www.apaesaolourenco.org.br

cursos para o produtor melhorar 
a sua produção e sua qualidade 
de vida, além de movimentar a 
economia local”, diz o gerente do 
Banco do Brasil em Porteirinha, 
Daniel Cardoso Rodrigues. 

A adequação da queijaria foi 
acompanhada de perto pelos 
técnicos da Emater-MG, que 
também orientaram os produ-
tores sobre as boas práticas 
de fabricação. “As adequações 
visam as estruturas físicas das 
queijarias de modo a favorecerem 
a higiene do ambiente, matéria-
prima, produtos e as boas prática 
de fabricação. Busca-se evitar 
a contaminação cruzada (que 
matéria-prima e utensílios entrem 
em contato com os produtos 
processados) e o bem-estar dos 
trabalhadores, gerando conforto 
térmico e menos uso da força 

física”, explica o extensionista 
Diogo Franklin. 

Após as adequações, a Ema-
ter-MG encaminhou ao IMA as 
plantas baixas (curral, queijaria) 
e o memorial descritivo de cons-
trução e econômico-sanitário da 
queijaria, com o detalhamento 
das estruturas físicas e do pro-
cesso de produção. 

A produção leiteira da pro-
priedade também teve de pas-
sar por modificações para que 
a Rubi Queijaria recebesse o 
Selo Arte. Regino e Rubnei 
foram orientados pelos técnicos 
Emater-MG. As obras começa-
ram do zero, com a construção 
do curral grande (para animais 
adultos),  o curral  pequeno 
para os bezerros, sala de es-
pera e ordenha, um local para 
armazenamento de ração e 

medicamentos. Os técnicos da 
Emater-MG também auxiliaram 
os produtores na aquisição de 
matrizes meio sangue e regis-
tradas para dar mais qualidade 
na produção de leite.  

“Nós trocamos o nosso rebanho 
para animais com melhor qualidade 
genética, voltados para a produção 
leiteira. Atualmente são 14 vacas 
em lactação. Nós também fizemos 
um financiamento para estas mu-
danças”, explica Rubnei. 

Conquista para a região

Com o Selo Arte, que permite 
a venda para outros estados de 
produtos alimentícios artesanais, 
o casal espera conquistar novos 
mercados. Segundo Regino e 
Rubnei, eles já receberam pro-
postas de redes de supermerca-
dos de outras regiões, inclusive 
da capital mineira. “Isso é muito 
importante. A gente conseguiu 
provar que aqui na região se faz 
queijo de qualidade. Acho que 
vamos servir de estímulo para 
outros produtores aqui da região”, 
diz a produtora. 

A Rubi Queijaria é a primeira 
da Serra Geral a obter o Selo 
Arte. A região foi identificada 
como produtora de queijo artesa-
nal, em 2018, pelo IMA, a partir 
dos estudos técnicos realizados 
pela Emater-MG. A região é com-
posta por 17 municípios: Catuti, 
Espinosa, Gameleiras, Janaúba, 
Jaíba, Manobas, Matias Car-
doso, Montezuma, Mato Verde, 
Monte Azul, Nova Porteirinha, 
Pai Pedro, Porteirinha, Riacho 
dos Machados, Santo Antônio 
do Retiro, Serranópolis de Minas 
e Verdelândia. 

A expectativa é que outros 
produtores, a partir da experiência 
bem-sucedida da Rubi Queijaria, 
busquem a legalização de suas 
queijarias junto ao IMA. Para isso, 
tem sido desenvolvido um traba-
lho conjunto entre a prefeitura de 
Porteirinha, Associação de Produ-
tores de Queijo da Microrregião da 
Serra Geral (Aproqueijo), Associa-
ção Comercial Industrial e Agro-
pecuária de Porteirinha (Aciporti), 
Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais de Porteirinha, Emater-MG – 
empresa vinculada à Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), IMA, Fe-
deração da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Minas Gerais, Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural, Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Universidade Estadual 
de Minas Gerais e a Universidade 
Federal de Minas Gerais e Banco 
do Nordeste. 

Assessoria de Comunicação - 
Emater-MG - Jornalista: Sebastião 
Avelar - Tel: (31) 3349-8096 - e-
mail: avelar@emater.mg.gov.br

Lanternagem e Pintura Irmãos Souza, 25 anos de 
prestação de serviços para Andrelândia e Região

Atuante no mercado auto-
motivo com uma oficina es-
pecializada no ramo de lan-
ternagem e pintura em geral, 
a oficina do Tião, comemora 
neste ano de 2021, 25 anos 
de experiência e sucesso 
na prestação de serviços de 
funilaria em geral.

Com uma clientela diversi-
ficada a oficina do Tião aten-
de a um publico de Andre-
lândia e região, oferecendo 
os serviços de lanternagem, 
pintura, retoques, polimento, 
solda e instalação de esca-
pamentos, soldas em geral, 
regulagem de portas, poli-
mento em faróis, cristalização 
de veículos e outros.

Agora em novo endere-
ço, com uma área construí-
da de 270 m2, e um terreno 
de 1000m2 de área total, 
a oficina esta apostando 
no investimento de alta 
tecnologia e inovação para 
oferecer cada vez mais, agi-
lidade, qualidade e garantia 
na prestação dos serviços.

“Agradecemos a todos 
os nossos clientes e ami-

gos pela parceria de 25 
anos de sucesso e con-
vidamos a todos para co-
nhecerem nossas novas 
instalações”.

A nova sede da Lanter-
nagem e Pintura Irmãos 
Souza, Oficina do Tião, 
esta localizada no Distrito 
Industrial de Andrelândia, 
na Rua C e no numero 51, 
“Uma Boa Ideia”.

Contatos: 35 9.9812-
2939 ZAP(Vivo) e 9.9140-
9069 (Tim).
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Conquistas da Secretaria 
de Cultura de Andrelândia 
em um ano de pandemia:

- Primeiro lugar no Desafio 
Recode Bibliotecas

- Sexto lugar no Movimento 
Recode 

- Destaque Nacional no prê-
mio mulheres nas Tecnologias 

- Destaque Nacional no 
Prêmio APP Inventor 

- 16 lives 
- 230 pessoas cadastradas 

nos cursos de Tecnologia 
- 3500 livros catalogados
- 150 novos usuários cadas-

trados na Biblioteca 
- 28 mil visualizações no 

canal do youtube 
- 3 projetos aprovados no 

edital Arte Salva 
- 7 projetos aprovados na 

Lei Aldir Blanc Estadual 
- Repasse de 100% das 

verbas da Lei Aldir Blanc Mu-
nicipal 

- 4 novas Bibliotecas em 
Andrelândia 

- 80 livros doados nas ces-
tas básicas 

- 200 livros emprestados no 
projeto literatura delivery 

- 10 cursos online 
- 2 mil livros arrecadados 
- 6 curtas-metragens 
- Parcerias - UFMG, UFJF, 

UFRJ, Unicamp, UFSJ, USP, 
NPA, Secretaria de Educação, 
Secult MG, Jornal Correio do 
Papagaio, dentre outras. 

A Secretaria de Cultura de 
Andrelândia conseguiu tudo 
isso com o apoio das pessoas, 
contamos com você para fazer 
parte dessa rede de afetos, 
principalmente nesse momento 

deveras difícil em que passa-
mos. Vamos viralizar a cultu-
ra, vamos nos refazer nesse 
momento de descompasso do 
mundo, é possível fazer isso em 
casa, dançar no quintal, viajar 
por filmes de vários países do 
mundo, além das páginas de 
livros. Seguimos firmes, fortes 
e esperançosos de que iremos 
nos reencontrar com espírito 
em festa. O que nos resta por 
hora é imaginar. Vamos imagi-
nar juntos o novo mundo que 
queremos e buscamos. Acom-
panhem nossos trabalhos pelo 
canal do youtube www.youtube.
com/ secultandrelandia, Ins-
tagram @secultandrelandia e 
facebook https://www.facebook.
com/prefeituradeandrelandia 
telefone 353325-2729, cultu-
ra@andrelandia.mg.gov.br

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelândia

Gravação de documentários Projetos de memória artística

Sede da Estação Cultural

Praça da Estação Cultural

Gravação de documentários

Organização da Biblioteca Monteiro Lobato

Pesquisa para gravação de documentárioMaterial gráfico reciclado

Reinauguração e 40 anos da biblioteca Monteiro Lobato, na escola 
Municipal José Bernardino Alves, anexo Areão

Gravação do documentário Peixinho da Horta: entre afetos 
e alquimias



Pág 8 :: Correio do Papagaio Terça-feira, 30 de março de 2021
Regionais



Correio do Papagaio  ::  Pág 9Terça-feira, 30 de março de 2021 Passatempo



Pág 10 :: Correio do Papagaio Terça-feira, 30 de março de 2021
São Lourenço

I Festival Verão na 
Montanha  

O I Festival Verão na Mon-
tanha é uma realização do 
São Lourenço Convention 
& Visitors Bureau e conta com 
apoio da Secretaria de Turismo 
e Cultura de São Lourenco, 
da Secretaria de Turismo e 
Cultura do Estado de Minas, 
do Governo de Minas e da Se-
cretaria Especial de Cultura e 
Ministério do Turismo, através 
da Lei Aldir Blanc.     

Do dia 24 ao dia 28 de mar-
ço, aconteceram os Workshops 
de Comunicação e Produção 
de Conteúdo Para Projetos e 
Produtos Culturais no Digital. 
As aulas foram ministradas pela 
Designer de projetos de impac-
to social e consultora de Bran-
ding, Pâmella Albuquerque e 
abordaram os seguintes temas: 
Instagram do zero - para quem 
não tem habilidade com redes 
sociais; Por que ter a persona 
bem definida é imprescindível, 
como fazê-la e atualizá-la; 
Ações práticas para fortalecer 
sua uma marca ou comunicar 
seu projeto de modo atraente e 
com clareza na proposta; Como 
ter ideias infinitas de conteúdos 
e criar com facilidade, constân-
cia e qualidade; Aulão prático 
para criar identidade visual 
com uso do Canvas - para não 
Designers. 

Fechando a programação 
da primeira etapa do projeto, 
acontece desde o dia 29 de 
março e vai até o dia 02 de 
abril, o Treinamento Online em 
Vídeo Maker - Audiovisual para 
Redes Sociais que tem como 
objetivo principal, o de capacitar 
agentes culturais para produzir 
seus próprios vídeos a partir de 
celulares e softwares livres de 
edição, alcançando um resulta-
do de mais qualidade visual e 
originalidade no formato. São 
cinco aulas, ministradas pelo 
diretor, roteirista e produtor 
audiovisual na Escadas Pro-
duções, Alexandre Felix, que 

O evento que ainda está acontecendo, trouxe o meio artístico ca-
pacitação para artistas, artesãos e agentes culturais via Youtube 

abordam temas sobre como 
pensar o audiovisual para divul-
gar produtos e serviços; como 
conseguir a melhor imagem e 
áudio com o celular e técnicas 
simples e poderosas para editar 
seus próprios vídeos. 

Os interessados podem 
obter mais informações sobre 
o projeto por meio do site ofi-
cial do evento www.festivalve-
raonamontanha.com.br, pelo 
telefone (35) 98856-0035 ou 
pelo e-mail festivalveraona-
montanha@gmail.com. 

Programação 
I FESTIVAL VERÃO NA 

MONTANHA   

Já aconteceram do dia 24 ao 
dia 28 de março:

 I - Workshop de Comunica-
ção e Produção de Conteúdos 
para Projetos  e Produtos Cultu-
rais no Digital. o evento ocorreu 
online via Youtube onde os 
participantes aprenderam:

- O Instagram do zero - para 
quem não tem habilidade com 
redes sociais;

- Por que ter a persona bem 

definida é imprescindível, como 
fazê-la e atualizá-la;

- Ações práticas para fortale-
cer sua uma marca ou comuni-
car seu projeto de modo atraente 
e com clareza na proposta;

- Como ter ideias infinitas de 
conteúdos e criar com facilida-
de, constância e qualidade;

- Aulão prático para criar 
identidade visual com uso do 
Canvas - para não Designers; 

- Aulão tira-dúvidas no for-
mato mentoria para esclarecer 
dúvidas que podem surgir.

Começou no dia 29 de mar-
ço e vai até o dia 02 de abril:

I - Treinamento Online em 
Vídeo Maker - Audiovisual para 
Redes Sociais: Com o objetivo 
é capacitar agentes culturais a 
produzir seus próprios vídeos 
de forma autônoma, contínua 
e econômica e com maior 
qualidade para usar como fer-
ramentas de comunicação com 
seu público nas redes sociais. 
A proposta é que os participan-
tes produzam breves vídeos a 
partir de celulares e softwares 
livres de edição, alcançando 

um resultado de mais quali-
dade visual e originalidade no 
formato:

- Aula 1 - 29/03 | Introdução: 
Como pensar o audiovisual 
para divulgar produtos/serviços/
projetos;

- Aula 2 - 30/03 | Prática 
Audiovisual: Como conseguir 
a melhor imagem/ áudio com o 
que se tem na mão o celular; 

- Aula 3 - 31/03 | Edição: Téc-
nicas simples e poderosas para 
editar seus próprios vídeos;

Aula 4 - 01/04 | Divulgação - 
Como e onde usar os vídeos;

Aula 5 - 02/04 | Fechamento: 
Revisão e esclarecimento de 
dúvidas.

A segunda fase do I FESTI-
VAL VERÃO NA MONTANHA 
acontecerá entre os dias 16 

e 21 da abril.

Os interessados podem 
obter mais informações sobre 
as inscrições por meio do site 
oficial do evento www.festi-
valveraonamontanha.com.br, 
pelo telefone (35) 98856-0035 
ou pelo e-mail festivalveraona-
montanha@gmail.com.


