
Correio do Papagaio :: Pág 1Sexta-feira, 07 de Janeiro de 2022

Censo 2022: balanço das 
inscrições para quase 22 mil 
vagas de trabalho no IBGE 

em Minas Gerais
 Páginas 03  

Receita Federal alerta sobre 
golpe do falso leilão

 Páginas 03  

Indi agora é Invest Minas
   Páginas 04 

Qual é o poder da palavra? 
  Páginas 08 

Diretor Presidente: Márcio Muniz jornalcp@correiodopapagaio.com.br

Sexta-feira, 07 de Janeiro de 2022

Circulação Bissemanal

ANO XXIX - Nº 1609 Telefone: 35 9.9965-4038 / 9.9721-3008

 páginas 05

Marcio narra sua his-
tória de vida permeada 
com relatos de fé junto 
a beata e os milagres 
realizados por sua in-
tercessão. O novo livro 
produzido pela Ange-
lus Editora fala sobre 
a participação dele no 
acompanhamento do 
processo de beatificação 
de Francisca de Paula 
de Jesus, a Nhá Chica 
e também traz detalhes 
reveladores sobre uma 
relíquia da primeira be-
ata do Sul de Minas, a 
peça foi guardada com 
zelo por 135 anos por 
uma familia tradicional 
de Cruzília (MG), sua 
cidade natal.

Beata Nhá Chica - O milagre da “Santa” brasileira

Jornalista Márcio Campos 
lança livro em Baependi
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Quem não quer termi-
nar bem o ano? Talvez 
seu ano não foi tão bom 
assim, teve um ano difícil, 
isso é algo que pode ter 
ocorrido. Mas o fato é 
que aqueles que tiveram 
um bom ano e aqueles 
que não tiveram um bom 
ano, têm um desejo em 
comum: querem começar 
um novo ano bem!

Querem ter a espe-
rança de ter um ano novo 
abençoado, próspero, 
cheio de alegrias, vitó-
rias e tudo de bom que 
puder acontecer. É assim 
com você?

Mas qual seriam os 
conselhos bíblicos para 
vivermos um ano novo 
cheio das bênçãos do Se-
nhor? Neste estudo quero 
compartilhar com você 
três conselhos sábios e 
preciosos do salmista, 
que nos ensina de fato 
como alcançar esse obje-
tivo em nossas vidas.

3 conselhos sábios
e preciosos para

começar um novo ano 
abençoado

Conselho 1:

Tenha o Senhor
sempre em sua vida

O salmista diz o seguin-
te: “O SENHOR, tenho-o 
sempre à minha presen-
ça…” (Salmos 16:8). Essa 
fala expressa uma certeza 
de que o Senhor faz par-
te da vida do salmista, 
que não existe a mínima 
chance do salmista viver 
sem que Deus seja parte 
integrante (e principal da 
sua vida).

Um novo ano abenço-
ado não acontecerá em 
sua vida se Deus não faz 
parte dela! Se você não 
O honra em sua vida, em 
suas decisões, em seus 
pensamentos!

Por isso, o sábio con-
selho do salmista é que 
Deus tem que fazer par-
te de você, de todo o 
seu ser! E como se faz 
isso? Relacionando-se 
com Ele.

Precisamos passar 
tempo com Deus no pró-
ximo ano, precisamos 
servi-Lo, precisamos 
ter  tempo de oração 
com Ele. Faça isso (de 
verdade) e terá um novo 
ano diferenciado!

Conselho 2:

Tenha o Senhor em
um lugar privilegiado 

na sua vida

O salmista diz o seguin-
te: “O SENHOR, tenho-o 
sempre à minha presen-
ça; estando ele à minha 
direita…” (Salmos 16:8). 
Note que o salmista tem 

Deus ao seu lado. Isso 
significa proximidade.

Você precisa ter Deus 
próximo de você para ser 
abençoado. A expressão 
“direita”, ou “lado direito” 
tem especial significado. O 
lado direito na bíblia é figu-
ra de honra, de privilégio.

Quando o salmista diz 
que Deus está ao lado 
direito indica que Deus 
tem um lugar especial em 
sua vida, de honra, de 
privilégio! Quem não quer 
ter Deus ao seu lado? 
Todos querem, porém, 
somente aqueles que têm 
intimidade com o Senhor, 
que temem ao Senhor 
de todo o coração é que 
de fato conseguem isso. 
Observe:

“A intimidade do SE-
NHOR é para os que o 
temem, aos quais ele dará 
a conhecer a sua aliança” 
(Salmos 25:14). Quem 
finge que teme ao Senhor 
nunca terá Ele plenamen-
te ao seu lado!

Conselho 3:

Você precisa fazer
sua parte e ser
perseverante

O salmista diz o se-
guinte: “O SENHOR, te-
nho-o sempre à minha 
presença; estando ele à 
minha direita, não serei 
abalado…” (Salmos 16:8). 
Observe que temos aqui 
um resultado.

Deus estando em mi-
nha vida e estando ao meu 
lado, sendo honrado no 
meu viver gera as condi-
ções para que eu não seja 
abalado. Mas aqui temos 
um resultado que não de-
pende apenas de Deus.

A palavra “abalado” 
do hebraico (mowt) sig-
nifica cambalear, tremer, 
escorregar. Temos aqui 
claramente uma ação 
conjunta de Deus (que 
está ao meu lado) e mi-
nha, tendo atenção para 
não tropeçar, escorregar 
diante daquilo que tem 
poder de me derrubar.

Tem a ver com resis-
tência, com perseverança, 
com fazer a minha parte. 
Por exemplo, Deus estan-
do ao meu lado abençoará 
meu emprego, mas eu 
terei que acordar cedo, 
trabalhar com qualidade, 
com diligência, com em-
penho máximo!

Assim a bênção acon-
tecerá de forma plena! É 
uma ação de cooperação! 
Por isso, pense: O que 
VOCÊ também precisa 
fazer para ter uma novo 
ano abençoado?

Dessa forma, temos 
três preciosos conselhos 
que nos ajudarão a ter uma 
vida abençoada no próximo 
ano! Agora, basta colocar 
em prática! Vamos lá?

Gerais

3 conselhos sábios do salmista para 
começar um novo ano abençoado

Postado por Presbítero André Sanchez

 Portaria 002 de 05 de 
Janeiro de 2022. “Dá pro-
vimento a cargos públicos 
nomeando candidata apro-
vada no Concurso Público 
Edital n° 001/2019”. 

O Prefeito de Andre-
lândia, no uso das atribui-
ções legais que lhe são 
conferidas por lei, e em 
conformidade com o edi-
tal do Concurso Público 
001/2019. Resolve: Nome-
ar a candidata Vania Cris-
tina de Souza Silva, con-
forme Concurso 001/2019, 
para exercer, em caráter 
efetivo, o cargo de Auxiliar 

Administrativo III – 8º lugar, 
com o resultado final dos 
exames pre-admissionais 
publicado em 27/12/21. 
A posse do servidor, será 
contada a partir da publica-
ção desta portaria, deverá 
comparecer na Av. Jose 
Bernardino, n°77, Centro, 
desde que apresentada a 
documentação necessária, 
conforme Item 16 do edital 
e cumpridas todas as for-
malidades legais. Maiores 
informações site oficial do 
município. Andrelândia, 
05/01/22.FRANCISCO RI-
VELLI-Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A segunda metade da vida
Juarez Alvarenga

As construções de nossas 
vidas são intermináveis. E, sua 
solidez é proveniente dos erros 
consertados no seu desenrolar. 
Perfeição deve ser uma busca e 
não um resultado real.

Na primeira fase da vida 
temos entusiasmo, sem ex-
periência. Agimos mais com 
o instinto do que com a inteli-
gência. As estratégias nascem 
do coração e sua vinculação 
com os sonhos que camuflam a 
possibilidade de acertos.

Absorvemos o arco íris, com 
intensidade, e os nossos proble-
mas serão desfeitos na velocida-
de das nuvens passageiras. Ino-
centes nas ações e milionários  de 
sonhos só podem  dar num céu 
imaginário.Com o desenrolar de 
nossas vidas, somos obrigados a 
confrontarmos as fragilidades de 
nossos sonhos com a consistente 

realidade. Está não entra em nós 
de uma vez. Cada utopia morta, 
faz ressurgir uma fonte intensa, 
que caminha velozmente, em 
direção ao riacho, ainda raso. A 
perda dos sonhos nos entristece, 
como a absolvição da realidade 
nos agiganta.

Se a primeira fase da vida é 
de plantar, sem planejamento, a 
segunda é de colher.

Sabemos da existência da 
fruta da melancia. Sua parte su-
perior é doce e gostosa, enquanto  
a base é amarga. Não devemos 
ser voraz consumidores da parte 
superior, na primeira fase da 
existência. Temos que ser come-
didos deixar para segunda fase, 
resquícios substanciais, para 
enfeitar nosso fim.

Primeiro temos que conscien-
tizar, que somos responsáveis 
pela produção da parte superior 
da melancia. Devemos fazer sua 
logística e nós mesmos deve-

mos plantar. Na vida, não existe 
melhor plantador, do que nós 
mesmo, pois somos responsáveis 
direto de nosso destino.

Sabemos que não devemos 
abdicar da base da melancia, 
porém ela é inevitável cabendo 
então degustar com resignação.

Não existe ainda na vida me-
lancia transgênica, ou seja, só 
com a parte superior ou só com 
a parte inferior. Algumas existên-
cias têm predominância de uma 
ou outra, mas nenhuma é isenta 
de ambas.

A proporção será como tem-
peramos nossas vidas indivi-
duais. A possibilidade de uma 
colheita, com maior densidade 
da parte superior, dependerá de 
varias condicionantes, inclusive 
de nosso tempo interior.

Amaldiçoar a existência, por 
achar que esta é só constituída 
da base da melancia é ser cons-
trutor permanente de canteiros 

inférteis.
Se a primeira fase da vida foi 

só de sonhos e a segunda sem 
resultados cabe acreditar numa 
terceira fase transcendental, 
onde recebemos a melancia 
como dádiva, sem trabalho e 
também só com a parte superior 
gostosa e doce.

Enquanto permanecermos na 
segunda fase o balsamo existen-
cial não aparecer, devemos ser 
piratas do otimismo e da ação. 
Acreditar sempre que o tempo é 
bom, para plantar e que a parte 
superior compensa a inferior.

Se você está na segunda fase 
da vida, só saboreando a parte 
amarga, perceba que existem, ain-
da, muitos canteiros vazios e que 
o sol nasce todos os dias, para 
você iniciar uma nova plantação.

JUAREZ ALVARENGA
ADVOGADO E ESCRITOR

EMAIL: juarezalvarengacro@
gmail.com
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ALMG apoia atingidos por 
chuvas

A campanha da Assem-
bleia Legis lat iva de Minas 
Gerais (ALMG) para apoiar as 
vítimas das chuvas no interior 
do Estado foi ampliada para 
municípios de mais uma região 
e conta agora com um novo 
parceiro para a entrega dos 
donativos: a Cruz Vermelha. 
Municípios do Norte de Minas 
que também estão em situação 
de calamidade pública foram 
incorporados à área atendida 
pe la  campanha “At ing idos 
pelas chuvas”, organizada por 
meio do programa Assembleia 
Sol idár ia .  A campanha fo i 
criada pelo Parlamento Mi-
neiro no dia 13 de dezembro 
para socorrer as vítimas das 
cidades inundadas nos Vales 
do Jequitinhonha e do Mucuri, 
no Nordeste de Minas. (Folha 
de Sabará)

Movimento das
academias cresce

O movimento nas acade-
mias de Uberlândia teve um 
aumento de aproximadamente 
60% no primeiro dia útil de 
2022 em relação ao ano pas-
sado. Segundo os empresários 
do setor, a expectativa é que 
a procura aumente ainda mais 
até o fim do mês de janeiro. 
A busca por uma vida mais 
saudável é o principal motivo 
pelo aumento de matrículas. 
O  presidente da Associação 
Comercial das Academias de 
Uberlândia e dono de uma 
academia na cidade, Douglas 
de Oliveira, informou que em 
comparação com o primeiro dia 
útil de 2020 as academias tive-
ram um aumento na procura 
de matrículas de aproximada-
mente 60% neste ano. (Diário 
de Uberlândia)

Preço do gás tem
queda em JF

Uma leve queda no preço 
do gás de cozinha foi verifi-
cada na última pesquisa da 
Agência de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon/JF), 
da Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF), realizada pelo Departa-
mento de Estudos Pesquisas 
e Projetos (DEPP). A pesquisa 
de amostragem foi feita entre 
os dias 3 e 4 de janeiro em 34 
depósitos de diferentes regiões 
da cidade e teve como objetivo 
levantar as variações do preço 
do botijão de gás de cozinha. 
Segundo o Procon, o menor 
preço de venda, com retirada 
no local para o botijão de 13 
kg, foi de R$ 87. Já o maior 
preço de venda, com retirada 
no local, para o botijão de 13 
kg, foi de R$ 110. (Tribuna de 
Minas – Juiz de Fora)

Agência celebra
10 anos de fundação

No dia 04 de janeiro de 2012, 
a gestão metropolitana do Vale 
do Aço deu um grande passo 
com a publicação da Lei Com-
plementar que criava a Agência 
de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do Aço. 
Neste ano, o Vale do Aço celebra 
os 10 anos de criação da autar-
quia e as conquistas alcançadas 
com a gestão metropolitana. 
Para o diretor-geral  João Luiz 
Teixeira Andrade, a data é um 
marco não só para a região. 
Com atuação diversa, a Agência 
possui entre suas competências 
a articulação com os municípios 
da Região Metropolitana e Colar 
Metropolitano do Vale do Aço, 
assistência técnica aos municí-
pios, elaboração de estudos téc-
nicos, além de articulação com 
instituições públicas e privadas. 
(Jornal Classivale - Ipatinga)

Corpo de Bonbeiros

As precipitações dos últimos 
dias na Cidade de São Lourenço 
e região elevaram o nível do Rio 
Verde e afluentes.

Nesse sentido, no domingo, 
02 Jan22, a cidade de Pouso Alto 
registrou inundação em alguns 
pontos, sem danos humanos e 
materiais. E no mesmo dia em 
Soledade de Minas houve um 
ponto de alagamento e inundação 
em propriedade rural, o Corpo de 
Bombeiros Militar interviu com a 
retirada de dois moradores que 
se encontravam ilhados na loca-
lidade, o casal foi socorrido sem 
ferimentos e não houve danos 
materiais.

Na medida que o nível do Rio 
Verde baixou nas demais cidades 
a montante de São Lourenço 
houve a elevação do rio em São 
Lourenço, o que culminou no 
risco de inundação em áreas 
vulneráveis, já mapeadas. 

Diante desse cenário e em 
monitoramento constante do nível 
do Rio Verde, ainda na data de 
02Jan22, o Corpo de Bombeiros 
Militar juntamente com o Coorde-
nadoria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil e a Prefeitura Muni-
cipal de São Lourenço emitiram 
alerta a população, monitoraram 
as áreas de risco e realizaram vis-
torias o no intuito de acompanhar 
o nível de elevação do Rio Verde. 
Tais ações visam a melhor gestão 
do risco, sobretudo de inunda-
ções, alagamentos e possíveis 
danos que no período de cheias 
pode advir. 

No momento o nível do Rio 
Verde em São Lourenço está 
estável e o Corpo de Bombeiros 
Militar integrado com a Coorde-
nadoria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil, Policia Militar e 
Prefeitura Municipal seguem em 
monitoramento constante, e em 
caso de necessidade orienta a 
população a acionar os telefones 
de emergência: 193 - Corpo de 
Bombeiros Militar, 199 - Defesa 
Civil e 190 - Policia Militar.

Resumo das informações do período 
chuvoso em São Lourenço e região

MP quer melhorias
no curral

O Ministério Público de Minas 
Gerais, através da Curadoria de 
Meio Ambiente de Montes Claros, 
assinou Termo de Ajustamento 
de Conduta com a Prefeitura de 
Montes Claros, onde o município 
assume o compromisso de rea-
lizar melhorias curral municipal. 
Denúncias do vereador Fábio 
Neves indicava que animais 
que estavam no curral estavam 
sofrendo maus-tratos e sem ali-
mentação. No dia 28, quando foi 
ao local, foi impedido de entrar. 
Ele acionou a Policia Militar, que 
diante da negativa do servidor 
municipal, deu voz de prisão ao 
responsável pelo Curral Munici-
pal.  Algum tempo depois a Pre-
feitura comprou alimentos para o 
Curral Municipal. (Gazeta Norte 
Mineira – Montes Claros)

Nascente do São
Francisco transborda

Com as chuvas registradas 
nos últimos dias na região, a 
nascente histórica do Rio São 
Francisco transbordou na manhã 
desta terça-feira, 4, no Parque 
Nacional da Serra da Canastra, 
em São Roque de Minas. Segun-
do Carlos Henrique Bernardes, 
chefe do Parque Nacional da 
Serra da Canastra, desde se-
tembro as nascentes da região, 
inclusive a nascente histórica 
do Rio São Francisco, estão em 
níveis elevados. Para ele, é na-
tural neste período de intensas 
chuvas que o nível da água suba 
repentinamente. “Tendo em vista 
as chuvas diárias e consideran-
do que toda região é uma grande 
área de recarga, é natural que 
em uma época como essa, de 
grande pluviosidade, ocorram 
esses aumentos repentinos no 
volume de água”, disse. (Folha 
da Manhã – Passos)

Receita Federal alerta sobre 
golpe do falso leilão

Páginas falsas simulam leilões da Receita
Federal para lesar os cidadãos

Receita Federal alerta os 
cidadãos para a existência de 
páginas fraudulentas na internet 
que tentam simular o Sistema de 
Leilão Eletrônico (SLE) oficial da 
Instituição. Os falsos endereços 
usam inclusive o logotipo da 
Receita Federal indevidamente 
para dar credibilidade ao servi-
ço. Essas páginas, embora visu-
almente semelhantes à original, 
são falsas e, portanto, não são 
fonte confiável de informação. 

A Receita Federal esclarece 
que os leilões de mercadorias 
apreendidas pela Instituição não 
são realizados em sites priva-
dos. O único canal disponível é 

o Sistema de Leilão Eletrônico, 
acessado via site oficial da Re-
ceita Federal. O sistema está 
disponível no Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte 
(e-CAC) para realização de pro-
postas e lances. Para participar 
de leilões eletrônicos da Receita 
Federal é necessário possuir 
certificado digital.

Importante destacar que o 
pagamento pelas mercadorias 
arrematadas em leilão é feito por 
meio de Documento de Arrecada-
ção de Receitas Federais (Darf) 
e nunca mediante depósitos ou 
transferências para contas de 
terceiros. 

Para obter mais informações 
sobre o Sistema de Leilão Ele-
trônico da Receita Federal, o 
contribuinte deve acessar o site 
oficial do órgão: http://www.gov.
br/receitafederal 

Fique atento, não caia em 
golpe! 

Quaisquer outras páginas da 
internet que utilizem as marcas 
da Receita Federal e tratem de 
leilões da Instituição são falsas e 
podem lesar as pessoas que as 
acessam. 

Assessoria de Comunicação 
Institucional da Receita Federal

(61) 3412-2799
imprensa@rfb.gov.br

Censo 2022: balanço das inscrições 
para quase 22 mil vagas de trabalho 

no IBGE em Minas Gerais
Há vagas em todos os muni-

cípios do estado. São processos 
seletivos para Agente Censitário 
Municipal / Agente Censitário 
Supervisor, Recenseador, Agen-
te Censitário de Administração 
e Informática e Coordenador 
Censitário de Área. Pessoas 
inscritas no CadÚnico podem 
solicitar isenção do pagamento 
da taxa. Para os não isentos, 
pagamento deve ser feito até 16 
de fevereiro.

 Foram prorrogadas até o dia 
21 de janeiro as inscrições para 
os processos seletivos de con-
tratação temporária de 206.891 
pessoas para trabalhar na or-
ganização e na coleta do Censo 
Demográfico 2022 em todo o 
Brasil. São oferecidas 183.021 
vagas para recenseador, 18.420 
para agente censitário supervisor 
(ACS) e 5.450 para agente cen-
sitário municipal (ACM) em 5.297 
municípios do país. Para Minas 
Gerais, as vagas estão divididas 
da seguinte forma: 18.935 para 
Recenseador, distribuídos nos 
853 municípios mineiros; 230 
para ACM e 2.360 para ACS.

 O objetivo da prorrogação 
das inscrições é aumentar o 
quantitativo de inscritos, sobretu-
do para o cargo de recenseador 

(que conta com vagas dissemi-
nadas pelo território nacional). 
Até o momento, o IBGE recebeu, 
em âmbito nacional, mais de 310 
mil inscrições para os cargos de 
ACM e ACS e mais de 340 mil 
para o cargo de recenseador. 
Para Minas Gerais, temos, até 
o momento, cerca de 30,3 mil 
inscrições para o edital de ACM e 

ACS e aproximadamente 34,6 mil 
candidatos inscritos ao cargo de 
recenseador. Vale ressaltar que 
as provas, previstas para o dia 10 
de abril, acontecerão em turnos 
diferentes, o que significa que uma 
mesma pessoa pode se candida-
tar aos dois processos seletivos. 
O resultado final tem divulgação 
prevista para 20 de maio.
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A Agência de Promoção 
de Investimentos e Comércio 
Exterior (Indi) mudou a sua de-
nominação para Invest Minas. O 
órgão está lançando uma nova 
identidade visual, mais moder-
na e atrativa, com o objetivo de 
cativar ainda mais os potenciais 
investidores para o Estado. As 
mudanças vêm em um momento 
especial, em que o Governo de 
Minas alcançou marcas históri-
cas de volume de investimentos 
atraídos, superando as previsões 
feitas no início desta gestão.

 O novo ciclo na história da 
agência iniciou-se em janeiro de 
2019, ainda como Indi, com a 
necessidade urgente de fazer a 
economia estadual crescer para 
superar uma das mais graves cri-
ses fiscais da história de Minas. 
Para isso, a atuação da agência 
se sustentou em três pilares bási-
cos: estratégia para o desenvol-
vimento, soluções com foco no 
cliente (no caso, as empresas) 
e protagonismo internacional.  
Dentro deste planejamento, viu-
se a necessidade de mudança 
da marca e do nome da agência 
para algo que comunicasse me-
lhor a missão do órgão, dentro e 
fora do país.

 “Em um evento de negócios 
no exterior, fomos perguntados 
por potenciais investidores se 
a nossa agência representava 
o estado americano de Indiana. 
Uma agência que tem a res-
ponsabilidade de projetar Minas 
Gerais como destino para inves-
tidores do mundo inteiro precisa 
carregar consigo o nome do 
nosso Estado”, afirma o diretor-
presidente da Invest Minas, João 
Paulo Braga.

 Depois de muitos estudos, 
chegou-se ao novo nome de 
Invest Minas. O termo em inglês 
está de acordo com o que é 
usado no mundo inteiro pela 
maioria das Investment Promo-
tion Agencies (IPAs), que fazem 
esse mesmo trabalho de atração 
de investimentos. Isso simplifica 
o entendimento por parte dos po-
tenciais investidores e possíveis 
parceiros internacionais.

 A nova logo também é mais 
moderna e traz vários elementos 
relacionados a Minas Gerais. 
O símbolo lembra, ao mesmo 
tempo, as montanhas de Minas, 
a letra “M”, o triângulo da bandei-
ra mineira e o ícone de infinito, 
representando o potencial de 

A Mineração Usiminas inau-
gurou no dia 01/12/2021, com 
a presença do presidente do 
Sindiextra, Luiz Márcio Viana, 
em Itatiaiuçu (MG), o Sistema 
de Disposição de Rejeitos Fil-
trados (Dry Stacking). A nova 
planta permitirá à empresa 
encerrar o ciclo de uso das bar-
ragens para a disposição dos 
rejeitos gerados no processo de 
beneficiamento de minério.

Com investimentos da ordem 
de R$ 235 milhões, a planta de 
filtragem é totalmente conectada 
ao processo de beneficiamento. 
O valor investido também englo-
ba a preparação da área que irá 
receber os rejeitos, formando 
uma pilha, e o transporte do 
material entre os dois pontos. 
Foram gerados, durante o pico 
da obra, cerca de 600 postos 
de trabalho. Outros 120 profis-
sionais atuarão diretamente na 
operação do sistema.

“O Dry Stacking é um inves-
timento de extrema importân-
cia. Com a implantação desse 
processo damos um passo im-
portante na Agenda ESG (sigla 
em inglês para Ambiental, So-
cial e Governança) e reafirma-
mos o nosso compromisso com 
a segurança e a sustentabilida-
de das operações. Dessa for-
ma, seguimos comprometidos 

possibilidades e oportunidades 
de investimentos que Minas 
possui.

 “A nova marca é um símbolo 
de modernização da instituição 
nos seus 53 anos de existência, 
dando um passo importante para 
que a agência continue fazendo a 
diferença na vida dos mineiros”, 
ressalta Braga.

  
Melhoria para os negócios

Sob o comando do governa-
dor Romeu Zema, e com o apoio 
da Invest Minas, a atual gestão 
do Governo de Minas promoveu 
a melhoria significativa do am-
biente de negócios no Estado. 
A nova legislação eliminou en-
traves burocráticos, simplificou 
processos e concedeu bene-
fícios para negociações entre 
empresas instaladas dentro do 
Estado, fortalecendo setores 
por inteiro e gerando empregos 
e arrecadação. Tudo isso torna 
Minas Gerais o melhor estado 
para se investir no Brasil.

 As modernizações chama-
ram as atenções de grandes, mé-
dios e pequenos empreendimen-
tos que se sentiram incentivados 
a se instalar em Minas Gerais, 
ou em outros casos, a expandir 
os negócios já existentes, resul-
tando em um volume recorde de 
investimentos atraídos.

Em 2021, o Governo de 
Minas superou o recorde de 
investimentos atraídos para um 
só ano desde 1998, quando essa 
mensuração começou a ser fei-

Indi agora é Invest Minas

Mineração Usiminas inaugura sistema 
de disposição de rejeitos filtrados

A diretoria eleita comandará a entidade de 2022 a 2025 e será 
empossada em maio do próximo ano (Divulgação) 

Em meio a momento histórico, Agência de Promoção
de Investimentos de Minas Gerais moderniza marca para 

melhorar comunicação com potenciais investidores

Investimento de R$ 235 milhões permitirá à empresa encerrar o ciclo de utilização de barragens 

ta. Além disso, em apenas três 
anos, a atual gestão já ultrapas-
sou em mais de 25% a previsão 
de atração de investimentos 
realizada para os quatro anos 
de gestão.

“O resultado dessa nova 
fase ganha robustez com a 
transformação da agência em 
Invest Minas, enaltecendo o 
protagonismo da agência, re-
formulada e orientada por uma 
plataforma de governo disposta 
a fazer de Minas Gerais o melhor 
estado para quem trabalha e 
empreende. Além disso, a Invest 
Minas contempla a realidade 
atual de mercados integrados, 
onde as fronteiras são relativas 
e a economia digital se conecta 
globalmente”, afirma João Paulo 
Braga.

 
Impacto social

Tamanho volume de recursos 
atraídos impacta positivamente 
na vida da população. Entre 2019 
e 2021 foram mais de 100 mil 
empregos diretos criados pelas 
empresas que se instalaram ou 
se expandiram em Minas, e mais 
cerca de 250 mil indiretos.

 Entre os setores que mais 
investiram em Minas desde 2019 
estão o de mineração, energia 
limpa, eletroeletrônicos, alimen-
tos e bebidas e logística, com 
destaque para o e-commerce, 
em que o Estado alcançou a 
liderança no país neste setor.

 “A orientação do governador 
Romeu Zema é a de proporcio-

O empresário mineiro 
do setor têxtil, Flávio Ros-
coe Nogueira, foi reeleito 
para um novo mandato, 
de 2022 a 2025, para a 
presidência da Federa-
ção das Indústrias de 
Minas Gerais (FIEMG). A 
eleição, que teve chapa 
única, aconteceu nesta 
quinta-feira (16/12), na 
sede da entidade, em 
Belo Horizonte, durante 
a Assembleia Geral do 
Conselho de Represen-
tantes da instituição.  

Dos 134 sindicatos 
empresariais filiados a 
FIEMG, 122 votaram. 
A diretoria eleita contou 
com 119 votos e inicia 
seu mandato em maio de 
2022. Foram dois votos 
em branco e um nulo. 

Em seu pronunciamen-
to, o presidente reeleito 
agradeceu cada voto re-
cebido, ressaltando a im-
portância da indústria – de 

nar emprego digno a todos os 
mineiros e hoje nós encontramos 
na atração de investimentos na 
iniciativa privada o melhor cami-
nho para as oportunidades de 
renda e trabalho para os minei-
ros. Várias transformações foram 
realizadas no âmbito do Estado 
para alcançar a excelência dos 
resultados”, afirma o secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Fernando Passalio

 
Premiações

A Invest Minas também con-
seguiu intensificar a atuação 
no exterior e a interlocução 
com investidores estrangeiros, 
instituições multilaterais de fo-
mento e câmaras de comércio 
de vários países. Em outubro 
deste ano, em Nashville (EUA), 
a Invest Minas foi premiada pelo 
International Economic Deve-
lopment Council (IEDC) pelo 
plano de atração de empresas 
de e-commerce e pelo material 
de divulgação “Why Minas Ge-
rais” distribuídos a potenciais 
investidores. Foi a primeira vez 
que uma instituição brasileira foi 
agraciada pelo IEDC

 Desde outubro de 2019, a 
Invest Minas também é a sede da 
Diretoria Regional para América 
do Sul da Associação Mundial de 
Agências de Promoção de Inves-
timento (WAIPA), o que fortalece 
a agência mineira como referên-
cia para as empresas nacionais e 
estrangeiras para fomentar seus 
negócios no continente.

todos os portes e setores 
– para a sociedade. 

“A reeleição é resul-
tado de um trabalho ini-
ciado há quatro anos. É 
uma construção e, com 
ela, estamos conseguin-
do mudar a realidade da 
FIEMG e da indústria no 
estado. E isso é fruto do 
trabalho de todos que 
participam da entidade, 
que se tornou mais inclu-
siva e democrática em 
suas decisões. Todos os 
segmentos são impor-
tantes. Todos nós somos 
a indústria – todos de-
vem contribuir. A FIEMG 
é a casa da indústria e vai 
apoiar todo as cadeias pro-
dutivas”, afirmou Roscoe. 

A diretoria eleita co-
mandará a ent idade 
de 2022 a 2025 e será 
empossada em maio 
do próximo ano, quan-
do se comemora o “Dia 
da Indústria”. 

com nossas metas ambientais 
e sociais, com avanços impor-
tantes nos legados que estão 
sendo construídos pela compa-
nhia”, declara o presidente da 
Usiminas, Sergio Leite.

O diretor-presidente da 
Mineração Usiminas, Carlos 
Rezzonico, conta que o pro-
jeto Dry Stacking é resultado 
de um trabalho iniciado ainda 

em 2016, quando a empresa 
começou os estudos para ali-
nhar as operações às novas 
tecnologias. “Buscamos pa-
drões de excelência nacionais 
e internacionais, visando tor-
nar nossos processos ainda 
mais seguros e sustentáveis. 
É muito gratificante entregar 
essa planta, cumprindo mais 
um compromisso da nossa 

companhia com a sociedade”, 
afirma Rezzonico.

 
REDUÇÃO DA CAPTAÇÃO 

DE ÁGUA NOVA
Além de contar com um 

processo de empilhamento a 
seco, o Dry Stacking permitirá 
ainda à empresa elevar o ní-
vel de recirculação da água, 
reduzindo a necessidade de 

captação em rios ou poços. 
“O Sistema de Disposição de 
Rejeitos Filtrados tem custos 
de implantação e de operação 
superiores aos das barragens 
de rejei tos convencionais. 
Porém, para a Mineração 
Usiminas, o mais importante 
são os ganhos ambientais, 
os padrões de segurança e o 
conforto dos colaboradores e 
das comunidades vizinhas”, 
fala o diretor-presidente da 
companhia. O projeto inclui 
ainda a revegetação da área 
onde será formada a pilha.

 
AGENDA ESG

No ano de 2018, a Mineração 
Usiminas protocolou o pedido de 
licenciamento ambiental do Sis-
tema de Disposição de Rejeitos 
Filtrados na Superintendência 
Regional de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(Supram) do Governo do Estado. 
O projeto contempla o cumpri-
mento da pauta ESG estabele-
cida pela empresa, na qual uma 
das metas reforça justamente a 
migração da disposição de rejei-
tos do método convencional para 
a filtragem, acompanhada pela 
descaracterização das barra-
gens construídas pelo método a 
montante, até o início de 2022.

Em 2020 houve a conclusão 

da descaracterização da bar-
ragem Somisa, validada pelos 
órgãos de fiscalização em janeiro 
de 2021. Para o início do próximo 
ano está prevista a descaracteri-
zação da Barragem Central. Já a 
barragem Samambaia, constru-
ída no método a jusante e ainda 
em operação, será desativada 
neste mês, como resultado da 
inauguração do Dry Stacking.

 
RESULTADOS DA MINERA-

ÇÃO USIMINAS

Na Mineração Usiminas, o 
terceiro trimestre de 2021 teve 
volume de produção de 2,5 
milhões de toneladas, recorde 
para a unidade, com alta de 
16% quando comparado ao tri-
mestre anterior (2,2 milhões de 
toneladas) devido, principalmen-
te, à retomada operacional da 
Mina Leste no final do segundo 
trimestre. As vendas também 
registraram alta, passando das 
2,1 milhões de toneladas do 
segundo trimestre para 2,4 mi-
lhões de toneladas no terceiro 
trimestre do ano.

O Ebitda Ajustado da Unida-
de de Negócio alcançou R$ 685 
milhões no período (R$ 1,5 bi 
no 2T21). Já a Margem Ebitda 
Ajustado ficou em 50% contra 
71% no segundo trimestre.

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant e o 
diretor-presidente da Mineração Usiminas, Carlos Rezzonico (Guto Aeraphe)

Flávio Roscoe 
é reeleito 

presidente da 
FIEMG

Empresário mineiro é
reconduzido para um novo mandato 

à frente da entidade
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Aconteceu em Baependim, 
no dia 8 de dezenbro de 2021, 
no Santuário de Nossa Se-
nhora da Conceição de Nhá 
Chica, o lançamento do livro 
Beata Nhá Chica - O milagre 
da “Santa” brasileira, de au-
toria do Jornalista da Band e 
escritor Márcio Campos. 

O lançamento ocorreu no 
dia de Nossa Senhora da 
Conceição e contou com uma 
extença programação de ce-
lebrações religiosas.

Durante o evento houve 
exposição do livro e sessão 
de autógrafos pelo autor.

Márcio narra sua história 
de vida permeada com re-
latos de fé junto a beata e 
os milagres realizados por 
sua intercessão. O novo 
livro produzido pela Angelus 
Editora fala sobre a parti-
cipação dele no acompa-
nhamento do processo de 
beatificação de Francisca 
de Paula de Jesus, a Nhá 
Chica e também traz deta-
lhes reveladores sobre uma 
relíquia da primeira beata 
do Sul de Minas, a peça foi 
guardada com zelo por 135 
anos por uma familia tradi-
cional de Cruzília (MG), sua 
cidade natal.

 A publicação divide com 
o leitor as orações que o 
jornalista fez no período an-
gustiante que viveu diante 
do problema de saúde da 
esposa, e os vários momentos 
em que Nhá Chica agiu como 
intercessora.

Marcado por um forte sen-
timento cristão, o autor apela 
ao Papa Francisco, para que 
a beata seja canonizada. Você 
poderá constatar a sequên-
cia desse diálogo nas 224 
páginas.

 Nos capítulos é apresen-
tado em vários momentos 
o testemunho da graça que 
Marcio alcançou, revelando 
ainda um mistério guardado 
há mais de 100 anos por uma 
família mineira.

Os detalhes inéditos de 
uma das principais relíquias 
de Nhá Chica, relatos de au-
toridades da igreja, médicos, 
jornalistas e devotos que 
também alcançaram graças 
pela intercessão da “mãe dos 
pobres”, filha de uma escrava, 
completam a obra.

“Ainda quando criança, 
era comum visi tarmos a 
casinha de Nhá Chica, em 
Baependi, o túmulo dela 
dentro da igreja consagrada 
à Imaculada Conceição, e 
participar das missas. Duran-
te toda a minha vida, recebi 
informações de que essa 
mulher era “milagrosa”, tanto 
que sempre passávamos ali 
para, hora pedir a “ajuda” 
dela, hora agradecer. O 
tempo me fez conhecer as 
milagrosas ações de Nhá 
Chica, em vida e após sua 
morte”, conta o jornalista.

A obra está dividida em 
tópicos que possibilitam ao 
leitor situar-se na história 
de Nhá Chica e conhecer 
deta lhes minuciosos da 
sua presença tão viva na 
cidade que celebra com fé 
a sua memória: são graças 
alcançadas e testemunhos 
cheios de sentimento. Um 
texto único de um devo-
to que é especialista em 
contar boas histórias pelo 
mundo. O prefácio traz a as-

Jornalista Márcio Campos 
lança livro em Baependi

Nhá Chica - O milagre da “Santa” brasileira
sinatura de D. Pedro Cunha 
Cruz, Bispo Diocesano da 
Campanha (MG)

NO VOO PAPAL: UM
ENCONTRO NO CÉU

O jornalista faz-se fiel de-
voto. Pede a canonização da 
beata ao Pontífice, emociona 
o leitor com os detalhes do 
que pretendia em seu encon-
tro com o Papa, planejado 
desde 2007, e que se con-
cretizou em 2013. Na oportu-
nidade ele entregou ao papa 
uma bandeira do Brasil e um 
santinho de Nhá Chica.

Márcio Campos instiga o 
leitor a refletir pela sua his-
tória de vida, a misericórdia 
de Deus, onde não existem 
coincidências, mas desígnios 
de Deus. A saudação dos 
amigos, médicos e autorida-
des da Igreja confirmam o 
reconhecimento do trabalho 
e a devoção do escritor.

A obra retrata as marcas 
deixadas pela escravatura 
brasileira o que ganha enlevo 
na personificação de uma 
santa negra, que ensinou 
com a vida a humildade, o 
poder da fé e a doação de 
amor ao próximo.

Sobre o autor

O jornalista Marcio Cam-
pos, casado com Veronica 
Dalle e pai de Isadora, nasceu 
em Cruzilia, vizinha de Bae-
pendi, no Sul de Minas Ge-
rais. Desde criança, ele e as 
irmãs Ana Paula e Lívia Maria, 
aprenderam com os pais, 
José e Marlene, que podiam 
contar com as orações da 
então, bem-aventurada Nhá 
Chica. O jornalista começou a 
carreira na Rádio Cruzeiro, em 
Cruzeiro - SP, aos 17 anos. 
Passou também pelas rádios 
Aparecida, Difusora, Cultura 
e Cacique, e o jornal Vale 
Paraibano. Após se formar 
na Universidade de Taubaté 
em 1995 se tornou repórter da 
Tv Alterosa/SBT em Varginha 
- MG e depois na Band Vale 
em Taubaté – SP.

Em 1999 foi contratado 
pela TV Bandeirantes em São 
Paulo. Por três anos esteve na 
Tv Record, mas retornou para 
a Band em 2001onde perma-
nece até hoje. Foi repórter e 
apresentador de vários tele-
jornais e do Brasil Urgente. 
Desde 2014 integra a equipe 
do Jornal da Band, é apresen-
tador do Canal TerraViva e do 
Programa Nosso Agro. Marcio 
Campos também é autor do 
livro “A tragédia de Eloá”, uma 
sucessão de erros”.

Sobre a Angelus Editora 
de livros católicos

A Angelus foi fundada por 
Maristela Ciarrocchi, que há 
25 anos trabalha no mercado 
editorial religioso e que, du-
rante toda a vida, dedicou-se 
a projetos da Igreja e da juven-
tude. Tem como objetivo trazer 
ao público obras que retratam 
o Verbo que se faz presente 
em meio a nós, através de 
cada livro publicado.

Para mais informações, 
entrar em contato com a As-
sessora de Imprensa da edi-
tora  Flávia Gabriela Freitas, 
pelo Whats/ telegram (11) 
960628224

Márcio Campos e os jornalistas e amigos Paulo Sérgio da Rede FM 
e Márcio Muniz do Correio do Papagaio

Márcio Campos recebe o Prefeito de Aiuruoca Erlisson, sua esposa 
Taís e sua filha Yasmim

Márcio Campos recebe o amigo Noel e esposa

Márcio Campos com o Papa Francisco

Márcio Campos com o Papa Francisco
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Relação da premiação do Hospital 
Dr Júlio Sanderson de Aiuruoca

Projeto: Releituras sobre a
Consciência Negra da Escola Municipal 

Zara de Paula, de Arantina
Este projeto teve como  ob-

jetivo a  conscientização das 
pessoas sobre a intolerância, a 
desigualdade, o preconceito e a 
desinformação que ainda existem 
e recaem sobre os  afrodes-
cendentes que fizeram a nossa 
História, o nosso Brasil, a história 
que a História não conta, que não 
estão nos livros, que na maioria 
das vezes, são esquecidas ou 
fingem que não existiram.

Escolhemos as mulheres para 
serem homenageadas, pela sua 
força,  coragem e garra em meio 
a um mundo tão machista e de 
inferioridade  em relação aos 
homens em nossa sociedade em 
pleno século XXI.

Os conteúdos do projeto, 
fotos, biografia para as releituras 
e cartazes foram retirados e re-
sumidos da Enciclopédia Negras 
lançada em maio deste ano, onde 
cerca de 30 escritores e artistas 
plásticos fizeram uma pesquisa 
desde 2014 sobre a vida de mais 
de 500 negros e negras, alguns 
já conhecidos e outros que fica-
ram no esquecimento, mais de 
extrema importância para nossa 
História, um exemplo foi Dandara 

que teve três filhos com Zumbi 
dos Palmares, esposa que ficou 
no esquecimento, que a História 
não conta entre muitos outros.

Esse projeto teve a parti-
cipação e envolvimento dos 
professores de várias disciplinas 
e alunos dos 8° e 9° anos tanto 
nas fotos para as releituras, 
como na confecção dos carta-

zes e porta - retratos, tivemos 
o apoio da diretora da escola 
e do  secretário da educação 

com os materiais usados para 
o desenvolvimento do projeto e 
da impressão das fotos.

6º Campanha Natal Feliz em São Vicente de Minas
A Campanha Natal 

Feliz, é uma iniciativa dos 
colaboradores Polenghi e 
diversas empresas par-
ceiras na cidade de São 
Vicente de Minas. JUN-
TOS, neste ano de 2021, 
realizamos a 6ª ação de 
solidariedade à comuni-
dade Vicenciana.

Confiram os dados:
Participaram 50 em-

presas, entre indústria, 
comércio e prestação 
de serviços;

Foram arrecadados 

42 cestas básicas e 02 
caixas de brinquedos.

Devido a Pandemia 
da Covid 19, neste ano 
não tivemos buzinaço 
com Papai Noel. Nossa 
campanha foi silenciosa, 
no qual realizamos do-
ações diretamente nas 
residências e na Igreja.

O  t i m e  P o l e n g h i 
agradece a parceria 
das empresas da comu-
nidade de São Vicente 
de Minas nesta impor-
tante campanha.

01 - Liquidificador - Nº 7578 - Marcelo de Souza Carvalho – 
Aiuruoca

02 - Ventilador - Nº 1177 – Daniel Alves de Souza – Alagoa

03 - Ducha (Casa Nova) – Nº 8277 – Ana Lurdes de Jesus 
– Aiuruoca

04 - Liquidificador – Nº  12119 – Aquila Aparecida Ferreira do 
Prado – Passa Vinte

05 - Jogo de Chaves (Casa do Construtor) – Nº 8342 – Valdeli 
Pena – Aiuruoca

06 - Ventilador – Nº 7991 – José Souza Lamim – Liberdade

07 - Furadeira (MZhouri) – Nº 5574 – Antôio Natalino Diniz 
– Bocaina

08 - Faqueiro (Sicoob Carvalhos) – Nº 5105 – Rony Von Fer-
reira Nunes – Bocaina

09 - Faqueiro (Sicoob Carvalhos) – Nº 12709 – Luciano An-
drade Alexandre – Andrelândia

10 - Batedeiras – Nº 10900 – Maria Inês Correa dias Tavares 
– Bocaina

11 - Grill – Nº 10259 – Lindraci Almeida dos Santos – Passa Vinte

12 - Batedeiras – Nº 11300 – João Paulo Mendes – Alagoa

13 - Vale Compras R$ 200,00 (Açougue Roginho) – Nº 8402 
- José Donizete Maciel – Carvalhos

14 - Batedeiras – Nº 8543 – José Gonçalves Teixeira – Se-
ritinga

14 - Multiprocessador (Carvalho e Paiva) – Nº 3204 – Fran-
cisca Paula Mendes – Aiuruoca

14 - Forno Elétrico – Nº 9602 – José de Arimateia Carvalho 
– Alagoa

15 - Grill – Nº 896 – Marciano Silvério de Almeida – Seritinga

16 - Aspirador de Pó – Nº 2120 - Maria Lazarina de Souza 
Pereira – Bom Jardim

17 - Grill – Nº 8407 – Iraci Dias Aguiar Vani – Bocaina

18 - Celular J6 (Sicoob Carvalhos) – Nº 2205 – Angelo de 
Souza – Aiuruoca

19 - Bomba Lava Jato – Nº 2659 – Leonária Maciel de Souza 
– Aiuruoca

20 - Air Fryer – Nº 12631 – Luiz Henrique Santos Nogueira 
– Caxambu

21 - Micoondas (Supermercado Zé Dilom – Nº 9208 – Djanira 
Maria da Silva Carvalho -  Liberdade

22  - Air Fryer – Nº 897 - Maria Rosalina Camargo – Seritinga

23 - Poltrona (Casa Vilela) – Nº 1431 – Juliana Alves de 
Souza – Aiuruoca

24 - Tanquinho – Nº 12206 - Maria de Jesus Rodrigues – 
Caxambu

25 - Microondas – Nº 3320 – Marcio Celson Mendonça – Bom 
Jardim

26 - Motorola G30 – Nº 2226 – Sebastião Marques de Novais 
– Passa Vinte

27 - Motorola G30 – Nº 12778 – Juvenal de Faria – Aiuruoca

28 - TV 50“ – Nº 6291 – Jeferson de Almeida Silva – Bom 
Jardim

29 - TV 50” – 13127 – Mirlene Aparecida Lopes Toledo – 
Aiuruoca

30 - Moto CG Start – Nº 9067 – Daniela de Fátima Pereira - 
Aiuruoca 
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BOM JARDIM DE MINAS  -  BOM JARDIM DE MINAS  -  BOM JARDIM DE MINAS

SÃO VICENTE DE MINAS  -  SÃO VICENTE DE MINAS  -  SÃO VICENTE DE MINAS

AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  -  AIURUOCA  - AIURUOCA
GUIA COMERCIAL
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ANDRELÂNDIA

Qual é o poder da palavra? 
A palavra liberta. Seja ela dita 

ou grafada, pode mudar nosso 
humor, nossos dias, nossa forma 
de ver, sentir e (re)pensar o mun-
do. É nessa perspectiva que tra-
balha a equipe responsável pela 
Biblioteca Municipal Professora 
Lêda Rodrigues, de Andrelândia. 
Durante uma crise global, o uni-
verso dos livros tornou-se espaço 
de possibilidades criativas. Em 
mais um ano de pandemia, foram 
várias conquistas, sendo a maior 
delas, transformar aos poucos, 
Andrelândia, numa cidade lei-
tora. Foram mais de 500 livros 
emprestados durante o ano, mais 
de 40 visitas mensais, mais de 2 
mil livros recebidos e distribuí-
dos entre bibliotecas e espaços 
culturais, duas novas bibliotecas 
criadas, sendo uma delas na 
unidade prisional, diversos en-
contros literários, além de cursos 
de formação para catalogação e 
dinamização de acervos.

A Biblioteca Municipal Pro-
fessora Lêda Rodrigues, trata-se 
de um espaço de vivências, de 
leituras, de trocas de saberes, de 
prosas, de encontros, de memó-
rias afetivas e de possibilidades 
criativas. Uma biblioteca viva, que 
se reconfigura de acordo com as 
buscas da nossa comunidade. 
Um espaço que compreende a 
literatura e a arte como formas es-
senciais de libertação das mentes 
em tempos de aprisionamento.

Em 2021 tivemos também sa-
raus, slams virtuais e lançamentos 
de livros de autores locais, “A voz 
dos anjos”, de Cleusa Odete e 
“Festival de Férias de Andrelân-
dia”, de Paulo Vitor. A Biblioteca 
mais uma vez foi destaque por 
suas ações, expandiu os hori-
zontes, tendo sido referência em 
eventos da UFMG e do Sistema 
Estadual de Bibliotecas, numa de-
las, foi mencionada como referên-
cia para bibliotecas de Portugal. 
As redes sociais foram fundamen-
tais nesse processo de difusão 

do trabalho da Biblioteca. Por 
meio da Jornada Literária, houve 
um incentivo constante à leitura, 
convidando as pessoas a essa 
sensação mágica. Outrossim, a 
leitura esteve em diversas outras 
ações da secretaria de Cultura, até 
mesmo na decoração natalina, o 
anjo anunciador no coreto central 
da cidade, imponente e iluminado, 
representou o universo onírico da 
leitura, algo celestial. 

A equipe da secretaria de 
cultura de Andrelândia trabalhou 
com muito carinho para que 2021 
fosse um ano mais leve, e os 
livros foram fundamentais nesse 
processo. Agradecemos a cada 
um(a) que sonha conosco por 
uma cultura vibrante e verdadeira. 
Seguimos firmes e unidos para 
que 2022 seja um ano colorido, 
de sol e luz para nossa cidade.

A c o m p a n h e  n o s -
so instagram, apoie e divul-
g u e  @ s e c u l t a n d r e l a n d i a 
Vamos juntos(as) fomentar a 
cultura em Andrelândia

Fotos: Secult Andrelândia

Leituras ao ar livre no jardim Espaço de leitura infantil Doações de livros recebidas pela biblioteca

Visita e doação de livros do ex-prefeito Valtinho

Lançamento do Livro A Voz dos Anjos de Cleusa Odete

Recebimento de doações

Visita da equipe da Secretaria de Educação de Arantina

Divulgação da jornada literária

Biblioteca criada na Unidade Prisional de Andrelândia

Visita do escritor e professor 
Paulo César de Almeida

Visitas

Anjo leitor na decoração natalina
Reconfiguração do espaço da biblio-
teca em constante transformação

Lançamento do Livro Festival 
de Férias de Andrelândia

Capacitações



Correio do Papagaio  ::  Pág 9Sexta-feira, 07 de Janeiro de 2022 Passatempo

PARA PARA COLORIR



Pág 10 :: Correio do Papagaio Sexta-feira, 07 de Janeiro de 2022

Nós somos o Atlético São 
Lourenço Futebol Clube! So-
mos um clube de futebol fun-
dado a 3 anos em nossa que-
rida São Lourenço, justamente 
pela falta de representativida-
de de um clube São Louren-
ciano em nossa micro-região 
e também com o intuito de aju-
darmos a alavancar o nosso 
futebol municipal que andava 
em baixa quando decidimos 
iniciar este projeto. 

Desde o dia de nossa funda-
ção, sempre tivemos em mente 
o que desejávamos alcançar, e 
metas devidamente traçadas 
visando a profissionalização 
de nosso clube, para que São 
Lourenço pudesse voltar a ter 
um time disputando compe-
tições oficiais da Federação 
Mineira de Futebol. E foi com 
essa visão, que reúnimos pro-
fissionais de diversas áreas, ex-
tremamente capacitados, para 
nos auxiliarem. E hoje nosso 
time conta com um qualificado 
departamento de futebol, de-
partamento médico, assessoria 
contábil e jurídica. 

Em poucos anos de funda-
ção, nosso time já coleciona 
marcas expressivas no futebol 
de São Lourenço e região, 
em 4 torneios disputados até 
então, fomos Campeões da 
Copa da Amizade em São Lou-
renço 2019, Vice-Campeões 
da LIFON (Liga de Futebol 
de Olímpio Noronha) 2019, 
Semi-finalistas da LDC (Liga 
Desportiva Caxambuense) 
2019 e Campeões da Copa São 
Lourenço 2021. 

E justamente este título de 
Campeão da Copa São Lou-
renço 2021, é aquele mais ex-
pressivo de nossa história, por 
marcar o retorno do futebol a ci-
dade, em meio a um período tão 
dificil e conturbado por conta da 
pandemia de Covid-19; retomar 
nossas atividades e montar um 
time competitivo e qualificado, 
seria certamente um enorme 

desafio, mas são justamente os 
desafios que movem o Atlético 
São Lourenço. 

Fizemos uma Copa São 
Lourenço com muita qualida-
de, luta e humildade, sempre 
buscando o título de Campeão. 
Em um torneio com diversas 
equipes fortes, nosso espírito 
de luta se sobressaiu, e se as 
vezes nosso jogo não se en-
caixava com tanta qualidade, 
jamais deixamos de jogar com 
raça e altivez. Nossa campanha 
até nos sagrarmos campeões, 
foi marcada por duras partidas, 
onde conseguimos nos impor 
e mostrarmos a toda cidade, 
que estávamos em busca de 
algo grande e que o nosso 
projeto é repleto de seriedade 
e dedicação. Vencemos um 
torneio de muita dificuldade, 
e garantimos vaga direta no 
Campeonato Regional da Liga 
de Caxambu, seguimos ainda 
mais fortes e 2022, há de ser 
ainda melhor. 

Nós somos o Atlético
São Lourenço FC.

Quem é o Atlético São 
Lourenço Futebol Clube? 
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Diretoria do Atlético São Lourenço

Comemoração do Gol

A Prefeitura de São Lou-
renço recebeu na tarde 
desta terça-feira (28/12) 
uma caminhonete S-10 - 
2022 e um notebook do 
Governo Minas. O veículo 
e o computador foram des-
tinados a coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil 
e fazem parte de um kit 
composto de oito coletes 
(Defesa Civil e Voluntá-
rios) e uma trena digital, 
já entregues em setembro 
deste ano. 

A pick-up vai substi-
tuir o veículo atual, que é 
um carro de passageiros, 
nos deslocamentos para 
atender as ocorrências. O 
novo veículo permite ainda 
o transporte de equipa-
mentos, inclusive o barco 
utilizado nos trabalhos no 
Rio Verde.

O notebook possibilita 
a realização de cursos 
e capacitações, além de 
reuniões on-line com a 
Coordenação Estadual de 
Defesa Civil e demais ór-
gãos. Dessa forma, evita 
gastos com deslocamentos 
desnecessários e propor-
ciona mais agilidade no 
trabalho.

Os novos coletes vão 
melhorar a identificação 
dos agentes da Defesa 
Civil e voluntários. A trena 
digital vai possibilitar mais 

São Lourenço é contemplada 
com uma caminhonete e um 
notebook para a Defesa Civil

São Lourenço

Equipamentos vão contribuir com a
melhoria do trabalho do órgão

facilidade e medições.,
O Chefe de Gabinete 

da Prefeitura de São Lou-
renço, Antônio Carlos de 

Almeida dos Reis, repre-
sentou o prefeito Lessa e a 
entrega ainda contou com a 
presença do secretário de 

Desenvolvimento Social, 
Marcel Carvalho, no recebi-
mento do veículo e demais 
equipamentos.


